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„(...) Mění se časy, touhy se v nich mění,
Mění se bytí, mění se víra ţhavá;
celý svět jenom ze změn pozůstává,
denně a stále jiný ve vzezření.

Bez ustání jsme novým překvapeni,
je vţdycky jiné, neţ se očekává;
zlé ve vzpomínce trýzeň zanechává (...)"1

Luis Vaz de Camoes

"Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the
sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is
happening."2
Coco Chanel

1

(Camoes 1942: 34)

2

(Chanel In: Karbo 2009: 221)
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ABSTRAKT:
Tato práce se zaměřuje na současného metropolitního člověka a
ve společnosti akcentovaný fenomén módy, konkrétně pak na její
procesuální část, kterou je změna reprezentovaná módními trendy.
Cílem práce je zjistit, jakým způsobem člověk, resp. aktéři interagující
v rámci módního systému, vnímají trendy a jejich působení. Tato
otázka je zodpovězena prostřednictvím metody zakotvené teorie a
předloţena

v typologickém

modelu

mechanismů

módních

trendů,

sklenutém do teorie trendu jako vizuální změny.
KLÍČOVÁ SLOVA:
MÓDA, INOVACE, ZMĚNA, TREND, MEM, IMITACE, KULTURNÍ DIFUZE,
SOCIÁLNÍ UČENÍ
ABSTRACT :
This thesis focuses on the processual part of fashion: a change,
represented by a trend. The aim of the study is to find out how people,
as actors of the fashion system, perceive trends and their mechanisms
of action. This question is answered through the grounded theory
approach and presented as a typological model of mechanisms of
fashion change, with the theory of a trend as a visual change as its
principal category.
KEY WORDS:
FASHION,

INNOVATION,

CHANGE,

TREND,

MEME,

IMITATION,
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Obr. 2. „Panì Móda“ ve výkladu Zary: mìsto, kde to všechno začalo.

1.PROLOG
O strašné kráse aneb deprese jako porucha estetického vnímání
– tak se jmenovala má magisterská práce, kterou jsem věnoval tématu
anhedonie, resp. poruchám estetického vnìmánì člověka v klinické
depresi.
Na prvnì pohled by se zdálo, ţe „móda“ – která je oproti tomu
tématem mé disertačnì práce – s tìmto diskursem vůbec nesouvisì.
A přece: je s nìm spojena mnohem vìce neţli přìslovečným
„oslìm můstkem“.
Situaci, která ono „přenesenì podobnosti“ zprostředkovala, si
dodnes vybavuji ţivým, eidetickým způsobem. Před jednou administracì
interview jsme s Bìlým3 – jak jsem nazýval probanda své přìpadové
studie – prošli praţské Přìkopy, které byly plné korzujìcìch lidì a letnì
odlehčená móda se odráţela v naleštěných výkladech. Před jednìm z
těchto

„obrazů“

jsme

zastavili.

Výloha

byla

plná

oblečenì

naaranţovaného na figurìnách a patřila módnìmu řetězci Zara.

3

Josephy (2007:38)
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Dluţno podotknout, ţe výklady4 této nadnárodnì firmy nápadně
poutajì pozornost svou velikostì, aranţemi a nablýskanostì; jde ostatně
o součást ekonomické strategie zakladatele této značky.
Amancio Ortega, jak znì jeho jméno, údajně dokázal svým
„nejinovativnějšìm a nejničivějšìm“5 přìstupem k designu, výrobě a
prodeji změnit tvář módnìho průmyslu. Součástì jeho „inovativnìho
přìstupu“ je i to, ţe reklamu povaţuje za zbytečnou – neboť oblečenì
podle něj nejlépe prodávajì výlohy a jejich „obraz“ otočený do ulice,
který módu „zrcadlově odráţì“ natolik, ţe se „lidé v módě vidì“.
Bìlého však Zara, móda a módnì trendy zrovna nezajìmaly.
Oblečen byl do svých přìznačných „myšìch barev“ – zmačkané košile a
kalhot, které byly – sub speciae modernitatis – absolutně démodé.
Kdyţ jsem se jej ostatně asi z půlhodinového retrospektivnìho
odstupu v kavárně ptal, čeho ţe si venku všimnul, vyšlo najevo, ţe
Přìkopy prošel takřka bez povšimnutì, s pozornostì koncentrovanou na
špičky svých okopaných bot.
S ohledem na pozdějšì závěry mého výzkumu tomu však nebylo
přìliš k podivu.
Bìlý svůj svět proţìval jako plochý a barevně „nesaturovaný“6 a
nebyl v něm s to nalézt „krásno“ – ve smyslu libosti a potěšenì smyslů.7
Zářivé barvy či tvarové harmonie jako svého druhu konstanty
estetického vnìmánì pro Bìlého v podstatě neexistovaly.8
Vedle těchto aspektů

anhedonie jako

jednoho

z hlavnìch

symptomů deprese bylo pro jeho „ţitý svět“ přìznačné to, ţe nejevil
ţádný zájem o „novinky, změny, trendy či úpravy zevnějšku“9.
V tu chvìli mě napadlo, ţe charakteristiky, jejichţ prostřednictvìm
Bìlý popisoval svůj svět, vytvářejì negativ Darwinových přìvlastků
4

(Baudrillard 1998) povaţuje výkladnì skřìň za model konzumnì společnosti, která se
spotřebnì vyznačuje „absencì reflexivity“ a výklad představuje prostor, do kterého se jedinec
nechá pohltit pohledem na mnoţstvì zboţnìch znaků.
5
Jak se vyjádřil Daniel Piette, módnì ředitel módnì „top značky“ Louis Vuitton. Srov.

(Sedláček 2009:232; popř. Schumpeter 1939) a jeho pojetì inovátora a „kreativnì destrukce“,
resp. průlomu ve stagnujìcìm „circular flow“ ekonomiky.
6
(Josephy: 2007: 45)
7
8
9

Srov. (Stibral 2006a) a Darwinovo hédonické pojetì krásy.
(Josephy 2007: 41)
(Josephy 2007: 40)
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módy, u nichţ je naopak akcentováno: „krásno, barvy, novinky a rychlá
změna“10.
S tìmto zjištěnìm jsem se k výkladu Zary – jejìţ designéři se
snaţì co nejrychleji dodat „na pulty“ nìzkonákladovou imitaci oblečenì
podle poslednìch trendů luxusnìch značek – ještě několikrát vrátil.
Stával jsem zpravidla na mìstě a nechal kolem sebe procházet
dav „vymóděných a „vystajlovaných“ lidì, kteřì svými někdy aţ
aposematickými barvami a výraznými účesy připomìnali postmodernì
„divochy“ a tedy i „výzvu, kterou je pro antropologii kaţdým dnem
zřejmější existence nevídaných forem současnosti.“11
V samém nitru „dţungle velkoměsta“ jsem tak pozoroval mně
neznámé „městské kmeny“ – vědom si toho, ţe „exotismus je
definitivně mrtev nebo umírá“.12
Byl

jsem

si

však

tehdy

téměř

jist,

ţe

jsem

si

v

době

„postmodernì“ našel „toho druhého, jiného“13 pro svůj antropologický
výzkum.
Protoţe jsem toto mìsto navštìvil opakovaně, nemohl jsem si
časem nepovšimnout některých základnìch strukturálnìch vzorců. Před
očima mi sice procházel barevný a proměnlivý „dav“, který však byl
v některých aspektech viditelně synchronizovaný, ale zároveň se
diachronně měnil.
Tento rozlišovacì marker tvořily hlavně módnì značky a styl toho,
co bylo právě „v módě“.
Ţivot post/modernìho člověka ve velkoměstských aglomeracìch
se mi z této perspektivy jevil jako pohlcený módou a všeobecnou
estetizací identity, ţivota a ţivotního stylu, ale nevěděl jsem přesně, co
by mělo být „předmětem“ mého antropologického zkoumánì.
Byl jsem si navìc vědom rizika, ţe móda nemá u intelektuálů
přìliš dobrou pověst a tradičně bývá spìše přehlìţena. Kdyby se dala
připodobnit k ţeně, byla by to s největšì pravděpodobnostì ţena
10
11
12
13

Srov. (Stibral 2006a: 13-27)
(Augé 1999: 45)
(Augé 1999: 18)

Srov. (Budil 2001) a jeho interaktivnì výkladový model antropologie zaloţený na
setkávánì „s tìm druhým“ (cizìm, vzdáleným).
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povrchnì, flirtujìcì a celkově nevalné pověsti.14
Přes to všechno jsem si musel připustit, ţe móda s sebou jako
modelka na přehlìdkovém molu nese mnohé z toho, co „bez výjimky“
máme jako lidé v oblibě:
„Milujeme konfirmaci, věci hmatatelné, zjevné, reálné, viditelné,
barvité,

vizuální,

společenské,

začleněné,

zatíţené

emocemi,

vyčnívající, stereotypní, jímavé, efektní, nadsazené, kosmetické (…),
tmavé obleky s bílou košilí a kravatou značky Ferragamo, pohyblivý
diskurs a šokující detaily.“15
Z tohoto pohledu se mi jevilo zajìmavé zaměřit se vědecky na to,
co za tìmto „pohyblivým diskursem, vizualitou a barvitostì“ stálo.
Spektakulárnì16 scéna a nastrojená fasáda „panì Módy“ se mi
totiţ v průběhu času měnila před očima a já jsem byl v pokušenì jì
„nahlédnout pod sukni“ – odhalit principy této módnì změny, které jsou
nezaujatému pohledu člověka skryté.
Tehdy jsem pojal myšlenku, ţe to, co v tomto přìpadě skutečně
působì (dle Jungovy maximy: Wirklich ist, was wirkt), jsou módnì
trendy.
Přišlo

mi

fascinujìcì,

nematerializovaného moţná

ţe

něco

zprvu

disponuje mocì

neviditelného

a

ovlivnit nejen vnějšì

podobu člověka, ale kupřìkladu i jeho vkus či skupinové, resp.
konzumnì chovánì.
V hlavě mi začaly běţet nezodpovězené otázky, které se tázaly
po tom, co vlastně trendy jsou, jak vznikajì či zanikajì… Nevěděl jsem
totiţ o nich nic bliţšìho neţli to, ţe jsou v oblasti módy pojmově
naduţìvány natolik, ţe se z nich stala bezobsaţné „módnì zaklìnadlo“ a
floskule.
Nicméně právě tehdy, před výkladem Zary, mě napadlo podìvat
se na povahu a působnost módnìch trendů z obecně antropologického
hlediska – očima aktérů.

14
15
16

Srov. (Vinken 2005: 3)
(Taleb 2011: 147–148)
Srov. (Debord 1967) a jeho pojetì světa jako spektáklu.
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2. TEORETICKÁ ČÁST
Vzhledem ke skutečnosti, ţe výše popsaná situace byla na mé
cestě za poznánìm módnìch trendů inciačnì, rozhodl jsem se z nì také
vycházet.
Teoretická
v uvedenì

do

pojmologický

část

disertačnì

tématu,
slovnìk

v jehoţ
a

práce

toto

rámci

interdisciplinárnì

je

obsahově

zohledňuje

představen
teoretická

základnì

východiska,

vytvářejìcì předporozuměnì tématu.
Jednotlivé kapitoly tak zasazujì člověka a módu do rámu
postmodernì velkoměstské společnosti.
Kapitola Móda, čas a změna se zaměřuje na tematizacì módy ve
vztahu k trendu, změně a inovaci. Klìčovými pojmy této části jsou:
móda a změna.
Kapitola Člověk v době postmoderní zasazuje člověka do doby
ovlivněné rychlostì, vizuálnìmi médii a módou – a soustředì se na
utvářenì identity jako „commodity self“ či jako projektu DIY (Do it
Yourself). Klìčovými pojmy této části jsou identita a obraz.
Kapitola Šaty do společnosti následně zasazuje koncepty „nové
identity“ člověka do širšìho kontextu společnosti a představuje základnì
rysy lidského sociálnìho učenì vzhledem ke kulturnì transmisi a šìřenì
módy. Klìčovými pojmy této části jsou „společnost a sociální učení.“
Interdisciplinárnì povaha tohoto teoretického zarámovánì vycházì
z obecně-antropologických premis a nutnosti zasadit tématiku člověka,
módy a změny do širšìch souvislostì, s vědomìm toho, ţe trendy se se
zdaleka netýkajì jen módy per se, ale prostupujì do širšìch společenskovědnìch souvislostì.
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Obr. 3. Nošenec u kmene Makua. Mosambik.

2.1. MÓDA, ČAS A ZMĚNA
Člověk se narodì nahý, ale záhy je zahalen a oděn do
zavinovačky, které tvořì jeho „prvnì šaty“.
Jako jedinì z ţivočišné řìše jsme si plněji vědomi svého vnějšìho
vzhledu a také jako jedinì jsme schopni svou aparenci17 šìřeji esteticky
dotvářet18: „Osobní krášlení a ozdoby jsou obecným rysem všech
kultur, dokonce i těch, jeţ to popírají (…).“19
Tento „opus contra naturam“ je součástì našì „druhé přirozenosti“
a ve svém základu odlišuje člověka od přìrody tak, jak to na přìkladu
jihoamerických Kaďuvejů ilustruje ve svém proslulém dìle Smutné
tropy, Claude Lévi-Strauss: „Člověk musel být omalovaný, aby byl
člověkem, ten, kdo zůstával v přirozeném stavu, nelišil se nijak
od přírody.“20
Přìklad z jiného kulturnìho okruhu poskytl antropolog Horace
17

Srov. (Vigarello 2004) a jeho pojetì „l'apparence“ jako širšìho výrazu pro vzezřenì a
vzhled určený pro „designovánì módou“.
18
Srov. (Portmann 1997) a jeho pojem „vnějšì jev“, popř. sebeprezentace.
19
(Vrhel 2002: 38)
20

(Lévi-Strauss 1966: 129)
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Miner, jenţ v

jedné ze svých studiì popsal rituály, které praktikujì

přìslušnìci kmene Nacirema, kteřì jsou posedlì krásou lidského těla
a vyznávajì kult mládì:
„Podstatou víry, která stojí v základu celého systému se zdá být,
ţe lidské tělo je ohavné a s přirozeným sklonem k ochablosti a nemoci.
Pro člověka uvězněného v takovém těle je jedinou nadějí zamezit těmto
typickým rysům uţíváním mocných vlivů rituálu a obřadu. Kaţdá
domácnost je vybavena jednou nebo více svatyněmi zasvěcenými
tomuto záměru.“21
„Koupelnové rituály těla“, se všemi voňavkami, krémy, hřebeny a
se zvýšenou pozornostì věnovanou „estetice zubů“, vykonáváme
kaţdodenně zpravidla všichni jako součást euroamerického kulturnìho
okruhu. V
adaptuje

zásadě by se dalo zobecnit, ţe kaţdá známá kultura
lidská

těla

svých

přìslušnìků

takovým

způsobem,

aby

odpovìdal standardnìm představám o estetice lidského vzhledu. Tělo
v tomto ohledu představuje portmannovský „vlastnì jev“22, který se
tvaruje a dotvářì dle dobové estetické normy, módy a trendů.
Na rozdìl od ostatnìch ţivočichů, u nichţ je „móda“ otázkou spìše
otázkou „hloubkového“ a časově mnohem trvalejšìho designovánì
tělnìch povrchů23, je v přìpadě člověka mnoţina všemoţných úprav
lidského těla mnohem bohatšì: počìnaje „povrchnì kosmésis“ – a konče
těţkými tělesnými modifikacemi zasahujìcìmi aţ do báze morfologie:
„Stejně jako je móda parauměleckou formou v euroamerickém
kulturním okruhu, tak v některých kmenových tradicích je malování
těla a obličeje při slavnostních či rituálních příleţitostech pokusem
o uměleckou

podobu,

jeţ

můţe

v některých

případech

mnohé

napovědět o společenském postavení svého nositele. I kdyţ oděv, účes,
ozdobení těla jsou pouze pomíjivými projevy (a v tomto smyslu jsou
jen jinou podobou toho, co se na Západě skrývá pod pojmem módy a
její bytostně pomíjivé „struktury“ – Lipovetsky 1987), existuje řada
21
22
23

(Miner 1956: 503)
Srov. ( Portmann 1987)

„Móda je tu narozdìl od lidského světa zabudována do samotné tělesnosti a vyvìjì se
během nepřehledně dlouhých časových měřìtek.“ (Jaroš In: Stibral, Binka & Dadejìk, eds. 2009:
133)
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forem nebo projevů „trvalejší“ povahy: tetování, skarifikace, barvení a
broušení zubů, deformace lebky, tvarování nohou (…).“24
Ať jiţ se však podìváme na módu z jakéhokoliv pohledu, jde
o fenomén, který je nesnadné – také kvůli jeho pomìjivé podstatě –
pojmově fixovat. Sémantické pole toho, co se v laickém, ale mnohdy i
vědeckém diskursu módou25 mìnì, je skutečně značně široké.
Nejčastěji se má v tomto ohledu na mysli oděv a jeho časově
omezená obliba, avšak v tomto smyslu se móda netýká jen lidského
vzhledu, ale podléhajì jì třeba plemena psů, design automobilů,
architektonický styl, ale kupřìkladu i paradigmata sociálnìch teoriì, jak
ve své knize Módy a konìčky sociálnì teorie ukázal Pitirim Sorokin26,
popřìpadě „luxusnì struktury“27, jak je traktujì Jan Zrzavý a David
Storch28.
Vzhledem

k metodické

nutnosti

z tohoto

bohatě

osetého

„sémantického pole“ pojem módy „vyseknout“, zaměřìm se v této práci
na gros toho, co podle mého názoru „dělá módu módou“ a způsobuje,
ţe určité úpravy těla29, tváře jsou v určitém časovém pásmu vnìmány
jako obzvláště oblìbené a libé a jako takové jsou i sociálně oceňovány a
sdìleny.
V našem zorném poli tak bude „stát“ móda, nahlìţena předevšìm
jako proces, v jehoţ rámci budeme sledovat předevšìm aspekty spojené
s časem, inovacì a také sociálnìm aranţmá toho, jak se prostřednictvìm
módy jako sociokulturnìho fenoménu synchronizovaně chová velkých
počet jednotlivců jako „jedno tělo“.30
Z tohoto titulu budeme vycházet z definice přednì teoretičky
módy, Valerie Steele, ve které rozlišuje mezi nastìněným objektovým a
procesuálnìm módem módy:
24
25

(Vrhel 2002:38)

Samotné slovo móda a (z francouzského mode, které vzniklo z latinského modus –
mìra, vzhled, způsob, pravidlo, předpis) je aktuálně upřednostňovaný způsob, jak se některé věci
dělajì nebo pouţìvajì. Srov. (Kawamura 2005: 9)
26
(Sorokin 1956:53)
27
28
29
30

Viz např. ( Enquist & Arak 1993)
Srov. (Zrzavý, Storch & Mihulka 2004)
Srov. (Rhodes & Zebrowitz 2002) a estetické transkulturnì univerzálie.

Druhým významem onoho slova, odvozeným od latinského factionem (nom. factio) byla
„skupina lidì jednajìcì dohromady“, popř. také facere – dělat, vyrábět. Srov. (Kawamura 2005: 9)
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„Oděv představuje obecné označení pro všechny varianty šatů,
pokryvů a doplňků, které jsou nošeny na lidském těle a k tomuto účelu
jsou designovány. Móda oproti tomu představuje konkrétní styl oděvu,
který je v určité době „v kurzu“. Z tohoto důvodu je nutnou součástí
módy i proces změny stylu.“

31

Jak jiţ ex definitione vyplývá, čas a změna32 představuje v módě
významnou fyzikálnì veličinu, spoluvymezuje jejì podstatu a poskytuje
nám

moţnost

ji

nahlédnout

ve

vývojové,

evolučně-biologické

a

společensko-historické perspektivě, kterými je změna – conditio sine
qua non módy – procesuálnìm základem.
Přestoţe je čas a změna v různých formách vlastnì expresì ţivota
a nelze je od sebe myšlenkově oddělit – neboť jak pravì Gavin Lucas –
jde o „intimnì společnìky“33, v přìpadě módy se na jejich „evolučně
antropologickém“ pomezì ukazuje časová pomìjivost módy a rozdìl mezi
tradicì a inovacì34:
„Samozřejmě nechceme tvrdit, ţe by divoši – a to i mimo dobu
slavností – neměli zálibu (a někdy značnou) v ozdobách a neusilovali o
určité estetické efekty; jde jen o to, ţe se tu nic nepodobá systému
módy. Typy ozdob, doplňků a pokrývek hlavy, podoba kreseb a
tetování mohou být rozmanité, avšak zůstávají fixovány tradicí, která
se z generace na generaci nemění. Primitivní společnost je striktně
konzervativní a nedovoluje, aby v ní móda vznikla. Módu totiţ nelze
oddělit od určitého omezení vlivu minulosti: móda vyţaduje, aby se
novým modelům přisuzovala prestiţ a nadřazenost, čímţ eo ipso
dochází k jistému znehodnocení dřívějšího řádu. Primitivní společnost je
cele zaměřena na úctu ke kolektivní minulosti a její podrobnou
reprodukci, a nikdy proto nemůţe připustit, aby se v ní objevil kult
novinek, vymýšlení detailů a estetická autonomie módy. (…) Lidé
nemohou činit nic jiného, neţ ţe zopakují s co nejvěrnější věrností to,
31

(Steele 2006: 3)

32

Srov. (Bateson 2006) a jeho diktum „Difference, which makes a difference“.

33
34

Srov. (Lucas 2005)

„Kaţdá základnì ţivotnì forma v dějinách našeho rodu představuje ve své oblasti určitý
druh spojenì zájmu na trvánì, na jednotě a stejnosti se zájmem na změně, na zvláštnìm a
jedinečném.“ (Simmel 2006 : 101)
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co se odehrálo v prapůvodním čase, jak o tom vyprávějí mýtické
příběhy.“35
Z tohoto pohledu můţeme o módě – podle Gillese Lipovetského –
sensu stricto hovořit aţ od poloviny 14. stoletì, jelikoţ se v této době
„(…) objevuje radikálně nový druh oděvu, jasně rozlišený podle pohlaví
(…)“, čìmţ se přerušila uniformita téměř identického hávu, která po
dlouhá staletì nosila obě pohlavì36: „Počínaje touto chvílí se změny
budou zrychlovat, variace vzhledu se stanou častějšími (…), vyvstane
dosud netušený rytmus a prosadí se okázale fantazijní, hravé a
dekorativní formy, které vymezují samotný proces módy.“37
Podobnou

distinkci,

byť

historicky

blìţe

módnì

průmyslové

výrobě, která umoţnila širšì distribuci módnìch novinek, detailněji
popisuje P. Johnson na přìkladu souputnictvì tradičnìch módnìch
metropolì, Pařìţe a Londýna: „Paříţští dandyové, jako byl Eugene
Delacroix (ne nadarmo byl synem Talleyranda!), si od dvacátých let
opatřovali oblečení v Londýně. Brummell pánům ještě povoloval trochu
nalíčení – snědou a „špetku růţe“. Jeho nástupce v roli arbitra muţské
módy hrabě d´Orsay uţ tak tolerantní nebyl. Ve třicátých letech
devatenáctého století muţi od líčení zcela upustili. Od té doby se také
začala rozevírat moderní propast mezi muţským a ţenským oblečením
– přinejmenším v Anglii – a muţi začali stále víc tíhnout k jednobarevné
střízlivosti a uniformitě. Pokud jde o vzhled, začali být muţi nápadně
muţnější a hranice oddělující je od ţen se rýsovala mnohem zřetelněji a
byla neprostupnější neţ předtím.“38
Sečteno podtrţeno: pro to, abychom v časové perspektivě mohli
podle Lipovetského hovořit o módě, je zapotřebì, aby byly naplněny jejì
atributy, mezi něţ je řazena: „(...) logika pomíjivosti a logika estetické
fantazie; láska ke změně, logika malých změn, suverenita rozmaru a
zpřetrhání svazků s minulostí; lidská suverenita a autonomie a stvrzení
35

(Lipovetsky 2002: 34)

36

(Lipovetsky 2002: 38). Jak poukázal (Elias 1974), toto odpoutánì od tradice a starých
norem umoţnilo vládu individuálnějšìho vkusu a také jeho pozorovánì, zkoumánì a posuzovánì ve
smyslu společenské kritiky v konkurenčnìm dvořanském prostředì.
37
(Lipovetsky 2002: 39)
38

(Johnson 1998: 361)
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iniciativní moci nad sférou vzhledu.“39
Cyklus „vzniku, růstu a zániku módnìch novinek“ je tak conditio
sine qua non módy, pro nìţ je typická „vláda systematické pomíjivosti a
těsně navazujících výkyvů bez naděje na přetrvání do zítřka.“40
Biomorfnì modelovánì módy jako ţivotnìho cyklu rostliny ve
smyslu FÝSIS (od FYÓ, rostu) nenì v tomto přìpadě zcela od věci.
Kaţdá sezóna přinášì ve svých „nových kreacìch“ semenně zasuté
a nerozvinuté latentnì signály věcì přìštìch: myšlenek, revolucì, slohů,
stylů a dalšìch událostì ve společnosti. Z tohoto hlediska je móda,
řečeno se Sapirem, ,„variací v lůně známé posloupnosti“41 – předjìmá
to, co přijde a co se narodì jako nové42.
V tomto ohledu nenì bez zajìmavosti, ţe na aspekt „novosti“,
resp. na změnu, kterou je móda nositelem, se ve svém evolučnìm
pohledu zaměřuje i Charles Darwin43.
Darwin řadì novost do svého hédonického pojetì krásy jako vjem,
který způsobuje smyslům potěšenì, libost – přičemţ k ostatnìm i
„estetickým

konstantám“

lze

řadit:

„zářivé

barvy,

určité

tvary,

symetrie, harmonické a rytmické zvuky“44.
Vlastnì vznik a oceňovánì těchto estetických struktur spatřuje
Darwin v rámci a ohledu „pohlavnìho výběru“45,

resp. „výběru

samičìho“46.
V lidském zalìbenì v kráse, inovaci aţ rozmarnosti pak dokonce
nalézá podstatné momentum ve vzestupu člověka v průběhu evoluce:
39

(Lipovetsky 2002: 37)

40

(Lipovetsky 2002: 37)...

41

(Sapir 1959: 140)

42

Přesto právě ona novost, resp. předjìmánì toho, co přijde, co bude „in“, patřì k v módě
k tomu nejzajìmavějšìmu, nejpůvabnějšìmu, nejtajemnějšìmu, jak společnost zasahujì „módnì
vlny“.
43
Srov. (Voland & Grammer 2003: 9–39)
44
(Stibral 2006a: 20)
45

Pohlavnì výběr tvořì spolu s výběrem přìrodnìm „přirozený výběr“ , který je důsledkem
pohlavnìho rozmnoţovánì a rozlišenìm přìslušnìků jednoho druhu na samce a samice.
Prostřednictvìm něj jsou vybìráni „nejzdatnějšì jedinci“ ve smyslu ţivotaschopnosti (viability) a
plodnosti (fertility), ti, kteřì dokáţì rychleji a efektivněji zìskat sexuálnìho partnera neţli
konkurenti stejného druhu a pohlavì viz (Flegr 2005: 283).
46
„Darwinova teorie samičìho výběru byla po staletì ignorována a biologové se s urputným

úsilìm pustili do hledánì jiných vysvětlenì...Zdálo se, ţe kaţdá teorie je lepšì neţ představa, ţe
ptačì samičky jsou schopny vnìmat krásu svých samečků... Jenţe nelze pozorovat dvořìcìho se
páva, aniţ by vás napadlo, ţe jeho ocas má něco společného s namlouvánìm samic. Vţdyť takto
na celou úvahu přišel i Darwin.“ (Ridley 1999:111).
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„Mnohé vlastnosti, které měly neocenitelný význam pro člověka v jeho
vzestupném vývoji, jako představivost, údiv, zvědavost, neurčitý smysl
pro krásu, sklon k napodobování a zaujetí pro vše nové, jistě pomáhaly
člověku k rozmarným změnám zvyků a obyčejů... jeden ze současných
spisovatelů

ku

podivu

poukázal

na

rozmar

jako

na

„jeden

z

nejpozoruhodnějších rozdílů mezi člověkem a zvířaty.“47
Jiţ zmìněná „novost“ tak pravděpodobně povstává předevšìm
z rozdìlů

a

rozlišovacì

schopnosti

vnìmánì

(AISTHÉSIS)

neţli

z pozorovaného objektu v jeho poli. Karel Stibral v tomto smyslu
správně upozorňuje, ţe ona novost, podléhánì módnìm vlnám, nesmì
být přìliš skokové, přìliš nové a nesmì se přìliš odchylovat od toho, co
se lidem lìbì ve smyslu zvyku: „Můţeme připustit, ţe se vkus
proměňuje, ale není zcela libovolný. Záleţí více na zvyku.“48
Nenì moţno nezmìnit, ţe z tohoto principu paralelně vycházì i tzv.
evolutivnì pojetì módy49. „Nový“ styl oděvu musì vţdy estetickým
způsobem vycházet z toho „starého“; změna musì být viditelná, ale ne
přìliš inovativnì.
Přìslovečný „módnì výstřelek“ tak nesmì být z tohoto důvodu
přìliš vzdálen od estetické konsensuálnì normy, kterou lze v přìpadě
módy pravděpodobně i vysvětlit adaptacì vkusu50: „Lidé všech ras
obdivují to, nač si zvykli, nesnášejí ţádné podstatné změny, ale mají
rádi pestrost a líbí se jim zdůraznění charakteristických znaků, nikoliv
však do krajnosti.“51
Darwinovo pojetì novosti je tak ve své podstatě zaloţeno na tom,
ţe „nové“ musì překročit určitý konvenčnì práh vnìmánì do té mìry, ţe
vzbudì a přitáhne pozorovatelovu smyslovou pozornost, přìpadně při

47

(Darwin 1970: 67). Nejinak je tomu v evolučnì biologii, kdy novost pohánì pohlavnì
výběr a ve své podstatě i hnacì silou na genetické úrovni a podle teoriì stojì právě podle mnoha
evolučnìch biologů stojì za vznikem našeho druhu.
48
(Darwin 1913 cit. podle Stibral 2006a: 23)
49
50

Srov.( Vigarello 2004)

Srov. ( Martindale 199O) a jeho důkazy ve prospěch cyklických změn v mnoţstvì oborů
jako hudba, vizuálnì uměnì či poezie. Popřìpadě (Carbon 2010) a jeho studium estetických
adaptacì.
51
( Darwin 1959 cit. Podle Stibral 2006a:21)
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současném vybuzenì „potěchy, zájmu, radosti či zalíbení (...)52“, coţ by
v tomto gardu konvenovalo i pojetì estetiky v pojetì Irenea EiblEibesfeldta.53 Z tohoto pohledu totiţ jedinci, kteřì přitahujì pozornost –
třeba i s výpomocì módy – facilitujì změnu a tato změna je klìčová pro
evolučnì proces.
Pozornost54 zaměřená na „nové“ je navìc povaţována za klìčový
faktor v rozvoji lidské inteligence a kultury.55
Scitovského výzkumy z oblasti neuroplasticity v této souvislosti
prokázaly, jak důleţité jsou nové myšlenky, inovace a zkušenosti pro
stimulaci mozku, jeho rozvoj a vitalitu56 – včetně toho, ţe vyhledávánì
novinek

způsobuje

zpětnovazebně

libost

ve

smyslu

hédonického

„potěšenì smyslů“.
Móda tento princip dotahuje do extrému57. V pravidelných a čìm
dál kratšìch časových intervalech zavádì do společnosti nové a nové
modely, přičemţ ty nejvýraznějšì z nich budì „zaslouţenou pozornost“.
Darwin

v

souvislosti

se

„smyslový

vynikánìm“

zdůrazňuje

zejména „pestrost“; vlastnost, vzbuzujìcì libost a souvisejìcì s jasnostì
barev, novostì a krajnostì.58 – „Upozorňuje, ţe stejnou tendenci
najdeme jak u šlechtitelů, kteří takto vytvářejí nejrůznější domácí
plemena zvířat, tak v našem vlastním oblékání, módě, v níţ máme
stejnou ctiţádost vyniknout nad ostatní. Tendenci vést věci do krajnosti
mají při výběru i samičky vybírající si samečky. Navíc má tento princip
spojen s časovým momentem, kdy přednost má nové, „módní“.“59
Na margo tohoto principu pak Darwin dodává, ţe: „(...) můţeme
snadno dokázat, ţe i niţší ţivočichové jsou stejně rozumní ve své
příchylnosti, odporu a ve smyslu pro krásu. Máme také důvod domnívat
52
53
54
55
56
57

(Eibl-Eibesfeldt 1989: 665)
(Eibl-Eibesfeldt 1989: 665)
Srov. tzv. „ekonomiku pozornosti“ H. Hendersson.
Srov. (Boyd & Richerson 1985)
Srov. (Scitovsky 1992)

Móda sama sobě zakládá v sobě rozdìl, časové odhraničenì polarit: něco módnì je – a
nebo nenì. A týká se to i krajnosti, kterou traktuje Benjamin: „ Móda, to jsou přece pouze
extrémy. A protoţe extrémy ze své přirozenosti vyhledává, nezbýva jì – vzdá-li se určité formy –
neţ propadnout jejìmu pravému opaku.“ (Benjamin 1925: 51)
58
Viz (Stibral 2006a: 21)
59

(Darwin 1913 cit. podle Stibral 2006a: 21)
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se, ţe milují vše nové, a to právě pro tuto novost.“60
Móda jako kulturnì či umělecká forma „pokračovánì přìrody jinými
prostředky“ vycházì lidským „libůstkám“ pramenìcìch ve „vnìmánì
novosti“ nepochybně vstřìc.
Na rozdìl od architektury a jiných oblastì lidského

ţivota

představuje móda oblast, která vyniká nápadně rychlou a nepřetrţitou
změnou stylů61. Milan Kundera ve své Nesmrtelnosti řìká Paulovými
slovy: „(…) Ideologie patřily historii, kdeţto vláda imagologie začíná
tam, kde historie končí. Slovo změna, tak drahé naší Evropě, dostalo
nový smysl: neznamená nové stadium souvislého vývoje (jak to chápali
Vico, Hegel nebo Marx), nýbrţ přemisťování z místa na místo, z jedné
strany na druhou, dozadu, doleva, dopředu (tak jak to chápou krejčí
vymýšlející nový střih pro novou sezónu).“

62

Za zprostředkovatele této módnì změny, spočìvajìcì ve střìdánì
estetického oceňovánì63 toho, co je právě „in a/nebo out“ jsou tradičně
povaţovány trendy64, které představujì jak pravidelný cyklus střìdánì a
obměny novinek, tak ustalovánì stylů“65 , a jako takové stojì za
nejrůznějšìmi oblastmi lidského ţivota. Stanislav Komárek pìše:
„Jako dobrý, ale zdaleka ne jediný příklad by mohla slouţit třeba
evropská architektura: z celkem nenápadné, střízlivé, geometricky
pravidelné romantiky se vyvíjí gotika, která s postupem doby stále více
komplikuje systém ţeber ve svých klenbách, kruţby oken i ostatní

60
61

(Stibral 2006a:21)

Termìn „styl“ bývá pouţìván ve smyslu „trend“ a móda jako rychlé střìdánì těchto
stylů/trendů. Srov. (Wilson 2005), popřìpadě (König 1973). „Slovem styl mìnìme obecně způsob
konánì Obvykle jde o konánì tvůrčì: umělecký styl (…) Styl je způsob konánì, jak se zračì ve
vzhledu činnosti či dìla (…) Proč se styl pìše s ypsilonem, nevìme. Začalo se s tìm uţ v latině,
patrně pod vlivem řeckého stylos – sloup. Rozeznat dórský styl od iónského podle sloupů náleţì
asi k nejstaršìm uměnovědným dovednostem.“ (Neubauer 2004: 186–187)
62
(Kundera 1993: 119)
63

Změna stylu automaticky neimplikuje změnu pozitivnìho estetického oceňovánì.
Nemůţeme si být jisti, ţe gotický styl architektury byl takto hodnocen, kdyţ vystřìdal románský.
Nicméně dle opakovánì stylu a s nimi spojené kognitivnì mechanismy jako porozuměnì, mohou
vést ke zvýšenému estetickému oceňovánì zavedené inovace. (Carbonand Leder 2005; Faerber
et al 2010)
64
(Polhemus 1994) vidì trend jako směr. Původně byl „trend“ námořnì termìn z 16.
Stoletì, značìcì směr ohybu řeky či pobřeţì. Od 19. stol. byl trendem „obecné směřovánì“ a od
poloviny 20. stoletì se trendem označujì „silné proudy“ přicházejìcìch změn, stejně jako
mechanismy, které je generujì.“
65
Módnì cyklus je definován jako časová perioda, která uběhla od zavedenì módnìho
trendu po jeho vystřìdánì trendem následujìcìm. Srov. (Davis 1992: 103)
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dekorativní prvky za současného zvětšování velikosti staveb. Téměř
zcela náhle pak dochází k „vyhynutí“ tohoto stylu (vztahuje se vţdy na
jedno území, ne na

celou Evropu) a přichází opět střízlivá a

geometricky pravidelná renesance. Přechodem v baroko se postupně
odbourávají

pravé úhly,

ohýbají

římsy,

přibývá

ryze ozdobných

elementů, aţ vývoj dospěje k excesivním formám rokoka. Po jeho
„vyhynutí“ nastupuje zase střízlivý sloh klasicistní. Snad není na škodu
poznamenat, ţe tyto tendence lze v nekomplikované podobě na
lidských

artefaktech

pozorovat

hlavně

v tradičních

společnostech,

v Evropě tak do roku 1800. Ne ţe by snad později mizely, ale stávají se
v důsledku industriální produkce a prudké výměny informací méně
zřetelné a málokterá linie trvá bez přerušení tak dlouho jako v dobách
předešlých.“66
Tyto cykly „estetických preferencì“ však v módě „přicházejì do
módy“ nejen o poznánì rychleji, ale i nevypočitatelněji.
Ve své povaze „animal spirit“67 se módnì trendy často objevì
náhle a nekontrolovaně, aby se posléze šìřily společenským éterem68
rychleji neţli někdejšì „rychlá móda“ Depeche Mode a „esteticky“
ovlivňovaly ţivot „postmódernìho člověka“.

66
67

69

(Komárek 2000: 129)

John Maynard Keynes se domnìvá, ţe většina ekonomických rozhodnutì, podobně jako
ekonomické cykly jsou ovlivněny fluktuaceni v „animal spirit“, něčìm v lidské mysli, co nenì
přìstupné poznánì ekonomů.
68
69

Srov. (Rogers 2003) a klasickou S-curve modelu šìřenì inovace v čase.
(Davis 1992) se domnìvá, ţe trendy výrazně akcelerovaly po 2. světové válce.
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Obr. 4. Odlesky postmoderny. New York

2.2. ČLOVĚK V DOBĚ POSTMODERNÍ
Člověka,

kterého

jsem

měl

v průběhu

výzkumu

moţnost

„zúčastněné pozorovat“, jsem nejdřìve spatřil v odlescìch výkladů Zary
a posléze jej potkával na městských boulevardech, promenádách a
shopping-mallech. Jeho habitus byl v mnohém odlišný od člověka,
kterého jsem do té doby znal.
Metropolitnì člověk „doby postmódernì“ byl stvořený v řádu
radikálnì KOSMÉSIS70: jiţ na prvnì pohled kladl zvýšený důraz na
estetiku povrchu: jeho kosmetické designovánì71 a také „leštěnì“72, aby
„třpytil se jako čistá rovná plocha.“73
Na

prvnì

pohled

mi

typologicky

připomìnal

Baumanova

70

Slovo KOSMOS původně znamenalo šperk, něco krásného slouţìcìho k tomu, aby
ţena vypadala upraveně, uspořádaně. Ona uspořádanost se pak stala nosným obsahem
slova KOSMOS, které začalo slouţit k označovánì uspořádaného jsoucna, tedy toho, v němţ
je řád a pořádek. Srov. např. (Neubauer 2005)
71
Srov. (Portmann 1997)
72

Srov. (Giddens 1992, 1998)

73

(Coblenceová 2003: 9)
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„zevlouna“, „povrchnìho městského flâneura“74, kterého představil ve
svých Úvahách o postmodernì době.
Přestoţe se zevlounův „modus vivendi“ s mým pozorovánìm
„nového druhu člověka“ do značné mìry prokrýval, domnìvám se, ţe
v „hrdinovi

našì

doby“

je

znovuzrozen

a

aktualizován

typus

(post/modernìho) dandyho, který je současně „urban i urbane“75:
„Dandy je rezolutně městská postava. Jeho objevení se jako
metafory pro moderní formy módní konzumnosti je těsně spjato se
zaloţením určitých městských aglomerací jako těţiště krejčovského
experimentování a sociální přehlídky. Tyto měly tendenci přesahovat do
komerčních míst organizovaných volnočasovým a módním průmyslem
jako místa prodeje a reklamy: obchod, galerie nebo například divadlo,
ale také zahrnuly veřejná místa specifická pro moderní město jako
centra vzniku nových stylů.“76
Dandy, emblematická figura módy, byl podobně jako zevloun
počat modernitou. Jeho modernistický prototyp, estét, básnìk a
modeman Charles Baudelaire tvrdì, ţe: „Modernost, toť přechodnost,
prchavost, nahodilost, polovina umění, jehoţ druhou půlí je věčnost a
neměnnost.“77
Právě v postavě dandyho povýšil Baudelaire estetiku téměř na
osobnì náboţenstvì. Je přesvědčen, ţe krásu tvořì jednak neměnný a
věčný element, jehoţ podìl nelze přesně určit, a poté element relativnì,
kterým je napřìklad „móda, vášeň či epocha“:78
„Dandy přináleţel k baudelairovské estetice, která nacházela
zvláštní zalíbení v krásné iluzi malířství i divadla, v kouzlu jarmarečních
výjevů,

ve

zvláštním

světle,

v okázalých,

nadýchaných

róbách,

v pouţívání líčidel a rýţového pudru. (…) Dandy oslavoval oblečení a
módu,

74
75
76
77
78

kravaty

a

lakové

boty,

jejichţ

poetický

náboj

nemohli

Srov. (Taleb 2011) a jeho esej o chůzi městem jako způsobu existence.
Městský + uhlazený
(Breward 2003: 169).
(Baudelaire 1968: 550)
(Baudelaire 1968: 550)
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postřehnout ti, kdo nevěděli nic o hrdinství moderního ţivota.“79
Módu, pro postavu dandyho tak přìznačnou a kruciálnì, povaţuje
Baudelaire za ekvivalent modernosti.
Podobně jako v módě v nì totiţ převaţuje pohyblivý80 a dočasný
element, který podléhá neustálým změnám81; podobnost, která se
zpřìtomňuje i v pojmech la mode – la modernité

82.

Historička módy Caroline Evans tvrdì, ţe: „Pohyb je základem
modernity. (…) Modernistická fascinace rychlostí a pohybem jsou
symptomem stejné síly, která produkuje módu; imperativem, který
modernitu nejen reprezentuje, ale rovnou materializuje.“83
Ţivot

dandyho,

ale

obecně

i

ţivot

v modernitě,

je

tak

charakteristický zrychleným rytmem událostì a intenzifikacì nervové
stimulace.
Tohoto „ducha velkoměstské moderny“ zřejmě nejlépe vystihl
Georg Simmel84, přìpadně chicagská škola, zabývajìcì se změnami
sociálnìho ţivota v procesu modernì urbanizace.
Podle jejìch stoupenců je metropolitnì ţivot charakteristický svým
důrazem na individuaci a kaţdodennìm chaotickým pohybem, změnami
a přemisťovánìm, které zasahujì do povahy interakcì mezi jednotlivci a
„umění ţít se omezuje v podstatě na letmý dotyk povrchu věcí a na
úzkostné pozorování stylů a způsobů“.85
Pokud jsem v úvodu této kapitoly o „člověku v době postmodernì“
pokusil dát do souvislosti estetiku, módu a modernitu, nebylo tomu
náhodou.
Postmodernismem se totiţ původně označoval soubor nových a
výtvarných „stylů“, které se vymezujì vůči moderně, a teprve poté
filosofický či sociologický koncept.
79
80
81
82
83
84
85
86

86

(Coblenceová 2003:19).
Pohyb, resp. interakce šatů a těla v pohybu je v módě a vnìmánì (aesthésis) sotva
dělitelné. Srov. (Grammer & Voland 2003: 295–325)
A proto chce, v rámci uměnì, „vydestilovat z módy to věčné“.
Srov. ( Lehmann 2011: 15)
(Evans & Breward 2005: 133)
Srov. (Simmel 2006)
(Park & Burgess 1967: 125)
Srov. (Eagelton 2005; Petrusek 2007: 289 –303)
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Postmoderna – či pozdnì doba modernì – se tak v estetickém,
sociologickém, i filosofickém smyslu od modernity kvalitativně odlišuje,
a to v mnoha parametrech, jak je enumeruje kupřìkladu Miloslav
Petrusek.

87

Z hlediska módy se předevšìm jedná o stìránì rozdìlů či stupně
rozlišovánì mezi „vysokým a nìzkým vkusem“, dále vyvazovánì se ze
sociálnìch

vazeb,

snaha

o

privatizaci

vlastnìch

ţivotů,

absence

dominantnìho stylu ţitì, důraz na obraz jako „image“ a celková pluralita
ţivotnìch stylů.88
Teoretička módy Yuniya Kawamura pìše: „Přechod od modernity
k postmodernitě je důsledkem sociálních, politických a kulturních změn
ve

vztazích

mezi

rozličnými

sociálními

skupinami.

Modernita

předpokládá existenci jasné distinkce mezi různými typy a ţánry
estetických a stylových kategorií, zatímco postmodernita neshledává
tyto kategorie nutné či legitimní. Móda klade důraz na obraz a
neustálou změnu, která je ztělesněním postmoderní kulturní formy.
Postmodernitu je těţké charakterizovat, protoţe je ze své podstaty
nejednoznačná a rozporná. Nemá ţádné pevné významy a občas jich
má mnoho, a tyto významy jsou nepevné a proměnlivé. Jedním
z nejhlavnějších

charakteristik postmoderny je to,

ţe v ní došlo

k rozpadu hranic a kategorií. Cokoliv, co bylo zvyklostí klasifikovat jako
skupinu, postupně ztrácí smysl.“89
Osou „člověka jako osoby“ se tak v době postmodernì stává
předevšìm jeho individualita.
Akcent na procesy spojené s postmodernì individualizacì, módou
a personalizacì představujì společenskou aktualizaci postavy dandyho,
v němţ se umocňuje „vyhrocené završenì procesu individuace a
vydělenì“90:
87

„Společnosti pozdnì doby“ jsou charakterizovatelné desìtkami přìvlastků aţ „epitetonů“.
Mezi atributy „postmodernì společnosti“ tak bývá nejčastěji uváděna např. posthomogennost,
postnacionalismus, nekonsekventnost, pluralita ţivotnìch stylů, kaleidoskopická kultura
fragmentárnost, flexibilita,relativismus apod. Srov. (Petrusek 2007).
88
(Např. Bauman: 1995, 2002, 2004)
89
90

(Kawamura 2005: 122)

(Lipovetský 1998: 9) pouţìvá k charakterizovánì dnešnì doby je individualizace, která
sepodle něho vyznačuje rozšiřovánìm soukromého prostoru, rozrušovánìm sociálnìch identit,
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Françoise Coblenceová pìše: „Dandy si zakládal na vlastní
individualitě, i kdyţ vyjevoval svou neurčitost. Vystupuje jako radikálně
nová

a

moderní

postava,

která

se

nejednoznačně

rozešla

s aristokratickým ideálem a kterou jiţ nelze vměstnat do představy
dvořana či šlechtice. S dandym je neoddělitelně spjat zánik znamení
jistoty i ztráta měřítek reprezentace.“91
Gilles Lipovetsky se na toto konto domnìvá, ţe z hlediska módy
začìná doba postmodernì tìm, ţe historicky převládl proces hédonické
personalizace a veškeré sociálnì aspekty se podřìdily jeho novým
zákonům: „Hlavní moderní osy – revoluce, disciplína, světskost a
avantgarda – byly opuštěny ve prospěch hédonistické personalizace.“92
V jejìm rámci je člověku vše individuálně střìháno a šito na mìru,
podobně jako šaty od krejčìho. Švihácky vystrojený dandy se tak jako
typ postmodernì osobnosti93 ponejvìce podobá Narcisovi94, jehoţ profil
vzniká

„zkříţením

hédonického

a

individualistického

trendu

ve

společnosti (…)“95, ale ve výsledku představuje orientacì na estetickou
„péči o sebe“, zaměřenou na vlastnì potěšenì a blaho-bytnost self:
„Móda souvisí s potěšením vidět, ale také se vystavovat pohledu
druhého. Móda zjevně nevytváří všechny sloţky narcismu, avšak
výrazně přispívá k jeho udrţení. Činí z něj konstitutivní a trvalou
strukturu mondénních jedinců, aby se více zabývali svou reprezentací a
prezentaci a usilovali o eleganci, půvab a originalitu.“96
Toto narcistnì97 zaměřenì společnosti je nutné brát váţně, jelikoţ
se můţe jednat o zásadnì proměnu individualismu, který stál u kolébky
modernì společnosti: „(….) nástup neonarcismu není záleţitostí módy a
občasných karikatur; nutí nás zaregistrovat, ţe před našimi zraky
dochází k zásadní antropologické mutaci, kterou všichni, třebas někdy
odklonem od ideologiì i od politiky a stále se zrychlujìcì destabilizacì osobnosti. Uvádì zde, ţe
proţìváme tzv. druhou individualistickou revoluci.
91
(Coblenceová 2003: 44)
92

(Lipovetsky 1998: 14)

93

(Lipovetsky 2003: 73)

94
95
96
97

Srov. (Lasch 1978)
(Lipovetsky 2003: 74)
(Lipovetsky 2002:54))
Srov. s původnìm významem narcismu viz (Freud 1914).
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nejasně pociťujeme. Nastává nové stádium individualismu ve chvíli, kdy
autoritářský

„kapitalismus“

ustupuje

uvolněnějšímu

kapitalismu

hédonickému, nabývá jedinec dosud nebývalého vztahu k sobě a ke
svému tělu, k bliţnímu, ke světu a dnešní době.“98
Ţivot

postmodernìho

člověka

se

následovánìm

tohoto

společenského trendu dostává do vleku rychlého zastarávánì a módy,
coţ

je

podtrhnuté

konzumnì

spotřebou,

masmédii

a

také

imagologickou99 explozì obrazů, jejichţ politika je zaloţena na sváděnì
neboť: „(…) lidé sami a dobrovolně přejímají věci, módy nebo způsoby
trávení volného času vypracované speciálními organizacemi.“100
Marc Augé v Antropologii současných světů pìše: „(...) Náš vztah
ke světu a k jiným lidem je pouze zprostředkován obrazy: obrazy z
aktualit a médií, jistě, ale také obecněji všemi zprávami, které nám
říkají, jak máme proţívat svůj ţivot, zacházet se svým tělem,
spotřebovávat, být šťastni atd. Moţná, ţe jediný svět, o němţ můţeme
dnes mluvit, je nakonec svět obrazu – nebo, coţ je totéţ, aktualit. Se
svými velkými plochami, reklamami, všemi moţnými vztahy, které
nabízí představivosti (…).“101
Z

hlediska

módy,

spojené

s

boomem

masových

médiì

komodifikujìcìch kulturu a vkus102 lze za tranzici modernì společnosti
směrem k postmodernì103vysledovat předevšìm v jejì „demokratizaci“,
to jest v posunu od „třìdnì módy“104 k „módě konzumnì“.105
Pro počátky modernì éry bylo charakteristické, ţe individualizace
byla spojena s emancipacì jedince z pevně svázané sìtě společenských
vztahů, závislostì a mocenských mechanismů tkvìcìch v zostřeném
dohledu a donucenì: „Třída a rod byly téměř bez výjimky „přirozenými

98
99
100
101
102

(Lipovetsky 1998 cit. podle Petrusek 2007:205)
Srov. (Kundera 1993: 117–121) a jeho pojetì imagologie.
(Lipovetsky 1998: 127–128)
(Augé 1999: 121)
Srov. (Lohisse 2003: 142)

103

Tento termìn však označuje filosofický směr konce 20. a počátku 21. stoletì, který je
spojen předevšìm s Franciì.Tento pojem vznikl na základě knihy Jean-François Lyotarda (1993)
O postmodernismu.
104
Srov. tzv. zákony proti přepychu.
105

Srov. (Crane 2001).
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fakty“ a těm, kteří trvali na sebeuplatnění, zbýval pouze úkol
„zapadnout“ do přiděleného výklenku (niky) tak, ţe se budou chovat
stejně jako ostatní obyvatelé.“106
Oproti tomu jedinec zrozený v postmodernì éře nenì z hlediska
individualizačnìho procesu sociálně determinován narozenìm, ale stává
se spolutvůrcem107 své identity, která je vìce neţli třìdnì přìslušnostì
utvářena značkami či populárnìmi módnìmi stylu.
Identita je v tomto ohledu nazìrána jako „ţivotnì projekt“ a je
charakterizována jako DIY - „Do It Yourself“ – „udělej si sám“.108
Anthony Giddens o této „revoluci individualismu“ řìká: „Já je
viděno jako reflexivní projekt, za který je jedinec zodpovědný. Nejsme
tím, kým jsme, ale tím, koho ze sebe uděláme.“109
Tento způsob utvářenì identity člověka připodobňuje k módnì
figurìně, kterou lze téměř arbitrárně převlékat, strojit a neomezeně
vyuţìvat jejìho sémantického potenciálu oděvu a jeho dress codu.
Móda v tomto gardu umoţňuje nejen osobnostnì „převlékánì kabátů“,
ale umoţňuje i měnit Personu110; je „škraboškou“ na karnevalu
společenských rolì, které potencuje moţnostì jejich dramaturgické
sebeprezentace111.
Spolutvorba identity postmodernìm člověkem se tak ve výsledku
stává odkazem k pluralitě vlastnìch horizontů, podobně jako je identita
zpodobňována na fotografiìch Cindy Sherman, která experimentuje se
svým tělem, jemuţ propůjčuje pokaţdé jiné oblečenì, tvář i gesta,
jejichţ

prostřednictvìm

totéţ

tělo

tvořì

nové

identity/osobnosti:

„Dandyho dílo čili dílo, kterým byl sám dandy, v tomto ohledu předjalo
soudobé pojetí díla: díla nestálého, díla v pohybu, unikajícího či
prchavého, díla vystaveného rizikům provázejícího jeho rod, anebo

106
107

Bauman (2002b: 56)

Symbolický význam, který s sebou konzumace značek, módnìho oblečenì a dalšìho
spotřebnìho zboţì nese, se významně podìlì na jejich sebeprezentaci a identita je tak často
vyjádřena právě skrze formy spotřeby, skrze ţivotnì styl pojìmaný jako projekt (Featherstone in
Miles 2003).
108
(Bauman 2002b; Giddens 1992)
109
110
111

(Giddens 1992: 75)
Srov. pojetì člověka jako osoby viz (Sokol 2002)
Srov. (Goffman 1999)
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dokonce zaměňovaného přímo s časem, ve kterém vzniká (work in
progress), díla poddajného a proměnlivého.“112
Podobně
charakteristické

tomuto
vlastnì

výroku

jsou

proměnlivostì,

„postmodernì
módnostì

a

identity“
nestálostì.

Psychologická identifikace se v rámci identity povaţuje za pouhou
epizodnì

událost

chvilkového

charakteru. Optikou

„postmodernìho“

světa jsou identifikačnì rámce obecně povaţovány za neustálené,
nejisté, nespolehlivé a typicky rozvolněné.
Spolu s „osvobozujìcì“ šìřì moţnostì a vyvázánìm se z tradičnìch
stavovských a rodinných vazeb jsou totiţ jedinci vystavěni úzkosti,
která se zvyšuje se šìřì moţnostì a z nich pramenìcìch voleb a
zodpovědnosti za svou spolutvorbu. Na jednu stranu tak s sebou
deiinstitucionalizace přinesla emancipaci individua a moţnost „(…)
podle svého si vybírat a volit vlastní modely štěstí a vhodný ţivotní
styl“113 , na straně druhé je doprovázena rizikem spojeným s tìm, ţe s
přemìrou moţnostì narůstá hrozba destrukturace, fragmentace a
rozkladu“114 identity.
Anthony Giddens v této souvislosti upozorňuje, ţe člověk si sice
ţivotnì styl „můţe volit“, ale zároveň jej musì mìt - neboť úzce souvisì
s postmodernìm imperativem na prezentaci vlastnì identity.
Za pojmem „ţivotnì styl“ si v tomto nelze představovat pojmový
výsek, jenţ prezentujì módnì či tzv. life-styleové časopisy, ale lze jej
definovat jako: „(…) více méně integrovaný soubor praktik, které
individuum realizuje ne proto, ţe jsou uţitečné, ale také, ba hlavně
proto, ţe dávají materiální podobu výpovědím o vlastní identitě.“115
Zatìmco však individualismus ve smyslu sociálnì emancipace,
moţnosti volby, lze povaţovat za pozitivnì, Giddens připomìná, ţe
v časech „pozdnì modernity“ se identita se nebezpečně „patologizuje“ a
ukazuje svou odvrácenou tvář.

112
113
114
115

(Coblenceová 2003: 11)
(Bauman 2002b:52).
Srov. (Bauman 2002b)
(Giddens 1992:163)

31

Tato skutečnost se projevuje napřìklad tak, ţe lidé kladou důraz
na „leštěnì povrchů“ – a samotný proces individuace se tak odehrává za
pomoci spìše „retušovaných podobenek“ neţli jungovských archetypů.
Identita – jako ţivotnì projekt – se tìmto způsobem měnì v pouhé
kaleidoskopické střìdánì epizod namìsto pevného „kulturnìho vzorce“,
který je nahrazen krátkodobými, tekutými116 a rychle se střìdajìcìmi
módami.
„Já“ je tak vytvářeno předevšìm prostřednictvìm oděvu, módy,
kosmetiky, hudby a dalšìch spřìzněných komodit nabalených na často
marketingovou tvorbu našich „ţivotnìch stylů“.117
Mark Turow118v tomto smyslu hovořì dokonce o osobnìch „image
totemech“, v nichţ hrajì komodity a módnì značky centrálnì roli a
nabývajì svrchovaného kulturnìho významu.
Módnì produkty pomáhajì „lidem doby postmodernì“ formovat
identity a odráţet společenské vztahy a vazby. Zygmunt Bauman119 se
však domnìvá, ţe ţivotnìm poslánìm a úkolem jednotlivce nenì jen
„konzumovat módu“, ale vystoupenì z davu a prokázánì své vlastnì
identity ve smyslu „identifikovatelnosti.“
Snaha o dosaţenì vlastnì odlišnosti, vystoupenì z anonymity a
uniformity je podle Baumana často podřìzena konzumnìmu způsobu
ţivota a změnám společenských trendů: „Ale to není vše. Koupě
značkového

výrobku

v tomto

kontextu

není

pouze

projevem

individualistického hédonismu, ale reaguje také na nové druhy nejistot
(…). V dřívějších dobách existovala pravidla společenského styku,
kolektivní normy a významové opory, které umoţňovaly jednoznačně
odlišit vysoké a nízké, vkus a nevkus, co je elegantní a co vulgární, co
je šik a co je obyčejné (…). Tento hierarchický a hierarchizující systém
se ovšem rozpadl a přeskupil v deregulované, plurální systémy,
v plynulé a místy nejasné způsoby třídění, které kladou do rukou
jednotlivce, co se aţ doposud opíralo o kolektivní zásady a způsob
116
117
118
119

Srov. (Bauman 2002a)
Srov. (Bauman 2004)
(Turow 1997: 43)
Srov. (Bauman 2000)
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ţivota. Odtud pramení individuální obavy a strach, pokud jde o jisté
aspekty konzumenství, které se aţ doposud vyvíjely spontánně, neboť
podléhaly tradicím společenské vrstvy. Kult značek odpovídá na
tendenci k boření tradic, na mohutný tlak individualizačního principu a
na hypermoderní nejistotu, jak ji vyvolal rozklad souřadnic a atributů
kolektivního kulturního půdorysu.“120
„Kult značek“, pro dnešnì dobu natolik charakteristický, vedl
k tomu, ţe v souvislosti s tvorbou identity v postmodernì společnosti
zavádì Stuart Ewen termìn „zboţnì já“:121 „Tento svět konzumu se nyní
sám stává základem pro Já tak, jak lidé uţívají nebo jsou sváděni ke
konstrukci jejich identit na základě kódů, znaků, médií a informací (…).
Já je vytvářeno označováním, třebaţe za cenu smrti reality jejím
podřízením znakům.“122
Nedìlnou součástì narcistnìch identit tvořených jako atraktivnì
„osobnì značka“123 je to, ţe musì být prezentovány „publiku“124. Člověk
ve svých „nových šatech“ zkrátka musì „vyrazit do společnosti“, projìt
se po boulevardech či se ukázat v prosklených kavárnách opticky
spojených s veřejným prostorem: „(…) Proto ţijeme v podmínkách
modernity ve světě zrcadel, v nichţ chceme vidět své já zbavené
různých vad na kráse a dokonale zhodnocené.“125
Raison

d'être

člověka doby

postmodernì

je

totiţ

-

vedle

konzumnìho způsobu ţivota- také posedlost rozšìřeným sebevyjádřenìm
a sebeprezentacì módy jako „adresného vlastnìho jevu“.126

120
121
122
123
124
125
126

(Lipovetsky 2007:56)
Srov. (Ewen 1998)
(Thomas & Walsh in Jenks 1998:387)
Srov. (Bennett 2005)
(Ewen in Sturken & Cartwright 2001:198)
(Giddens 1992 cit. podle Petrusek 2007:208)
Srov. (Portmann 1997; Lipovetsky 2002)
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2.3. ŠATY DO SPOLEČNOSTI

Obr. 5. Mladý kulturista imitujìcì svůj lokálnì vzor odhalenými pózami. Klenovec.

Člověk je společenský ţivočich – „zóon politikon“ – a jako takový
chodì „do společnosti“ oblečen.
Lidské tělo je v naprosté většině sociálnìch situacì tělem oděným:
„Ţijeme navíc v době, kdy estetickým momentům spjatým s tělesností,
„tělesným zdravím“ a fyzickým vzhledem je připsán význam do našich
dob nevídaný.“127
Od narozenì je oděv – specifická „forma corporis“128 – účasten
sociálnìch interakcì s „těmi druhými“129, kteřì z hlediska ontogeneze
127
128

(Petrusek 2006: 356)

Srov. aristotelské: Anima forma corporis, popřìpadě (Hollander 1993) či kolekci Comme
des Garçons: „Šaty se stanou tělem“.
129
Srov. (Mead 2009) Sociálně interakčnì vytvářenì sociálnìho já jako dialogu „I“ – „me“
v pojetì) Osobnost tak vzniká vzájemným předávánìm symbolických významů při osvojovánì a
hranì rolì a vytvářì „já“ zakotvené v sociálnìm prostředì. Osobnost (Self) má tak dvě základnì
sloţky: „I“ jako spontánnì přirozený projev „já“ jako individuálnì interpretace a modifikace
sociálnìch procesů – a „Me“ jako výsledek sociálnìch tlaků socializace, hranì sociálnìch rolì a
podřizován se sociálně sdìleným normám a hodnotám.
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představujì klìčové referenčnì body pro vytvořenì tzv. „sociálnìho já“ –
při němţ se šaty uplatňujì zejména při hranì „sociálnìch a genderových
rolì“.130
Vedle toho většina sociálnìch situacì po člověku vyţaduje, aby
nebyl oblečen arbitrárně, ale „vhodně“ vzhledem danému sociálnìmu
kontextu. Jinými slovy: aby dodrţoval správný dress code.
Proto aby tak člověk euroamerického kulturnìho okruhu mohl činit
– a nepobìhal po městě nahý jako Kolumbův „ušlechtilý divoch“ – je
nutné, aby byl socializován131. Aby byl takřìkajìc člověkem – který vì,
jak se „chovat ve společnosti“.
Tato cìlesměrná kultivace člověka se uskutečňuje v rámci tzv.
„antropogenetického trojúhelnìku“132, zejména pak prostřednictvìm
společného působenì výchovy133, sociálnìho učenì a kulturnì transmise –
principiálně zaloţené na tom, ţe lidská adaptace je zaloţena na
kumulaci a „ukládánì“ kultury.134
V tomto ohledu bychom mohli kulturu definovat jako „(…)
přesvědčení či pravidla chování (nebo moţná obecněji jako znalost
světa), která jsou na základě určité formy sociálního učení (včetně
vyučování) předávána z jednoho jedince na druhého.“135
Prostřednictvìm osvojovánì si kultury, povaţované ve svých
rozvitých uměleckých a zejména symbolických formách136 za základnì

130

Tradici studia v sociálnìch interakcìch poloţil (Mead 2009) v rámci „symbolického
interakcionusmu“. Tento koncept pak rozšìřil zejména Blumer (1969) ke své studii módnìch
procesů popřìpadě (Stone 1965), sepsal článek Vzhled a osobnost, Popřìpadě E. Goffman a jeho
dramaturgické pojetì pouţitì oděvu jako „kostýmu“, který umoţňuje jedincům, aby si přivlastnili
sociálnì role s určitým stupněm věrohodnosti viz kapitola 6.
131
Prvnì zmìnku o pojmu socializace nacházìme u významného francouzského sociologa

E. Durkheima, který ve své přednášce „Výchova, morálka a společnost“ konstatuje, ţe výchova
je ve své podstatě metodickou socializacì: „V procesu socializace docházì k postupné přeměně
člověka z biologické bytosti ve společenského tvora, tzv. zespolečenštěnì. Má v podstatě
charakter sociálnìho učenì a uskutečňuje se v interakci lidského organismu se sociálnìm a
společenským prostředìm.“ (Durkheim In: Nakonečný 1999: 135)
132
133

(akulturace, personalizace, socializace) Srov. (Řezáč 1988)

Srov. Durkheimova, „sociálnì fakta“ jako forma statických „kolektivnìch reprezentacì“
formovaných společenským nátlakem, popř. termìn „mentalita“ uţìvaný Lucienem Lévy –
Bruhlem uţìvaným na toto konto v rámci „primitivnìch společnostì“.
134
(Boyd Boyd & Richerson 2005a:4)
135
136

(Barett, Dunbar & Lycett 2007: 450)
Viz.např. (Soukup 2004 :243)

35

odlišnost od našich „nejbliţšìch ţivočišných přìbuzných“, se člověk
„odklánì od přìrody“.
V rámci této enkulturace si osvojuje daný .„kulturnì repertoár“137,
a je cìlesměrně utvářen směrem k určitému, kultuře poplatnému
„ideálu“ či obrazu člověka138.
Zdeněk Neubauer pìše: „Základním významem latinského imago
(2. p. imaginis) překládaného jako obraz, je vzor – ideál. Není náhoda,
ţe entomologové („hmyzopravci“) označují slovem „imago“ dospělce –
konečnou tělesnou formu hmyzu, k níţ směřují vývojová stadia larev. A
jeţto „larva“ značí tolik co maska, lze odborném termínu „imago“
rozumět buď ve smyslu skutečné podoby, skrývající se pod škraboškou
nedospělých

(juvenilních)

stádií

hmyzího

vývoje

(srov.

motýl

„schovaný“ v housence), nebo – v souladu s původním latinským
pojmem – ve smyslu předlohy a vzoru, k němuţ larvální vývin směřuje
a jímţ se řídí proměny tělesných tvarů.“139
Přestoţe jsem předchozì citaci pouţil jako vývojovou paralelu, je
patrné, ţe člověk se pedagogicky utvářì „vzhledem“ k „imagu člověka“
a ţe nápodoba (patrná téţ ve spřìzněnosti imago – imitor) hraje
v tomto ohledu významnou roli.
Výchovu, která je na tomto procesu kultivace člověka účastna,
lze pokládat za účelné předávánì „(…) informace, kterou lidí získávají od
ostatních prostřednictvím učení, imitace a ostatních forem sociálního
učení.“140
Prostřednictvìm tohoto „negenetického mechanismu způsobu
transferu informace mezi jednotlivci v rámci dané společnosti či
populace“141 si osvojujeme dovednosti, návyky, estetické a společenské
normy potřebné ke styku s ostatnìmi lidmi.
Mezi pro člověka nejtypičtějšì formy sociálnìho učenì, které
participujì na výchovném procesu, se tradičně řadì napodobovánì
137
138
139
140
141

(Boyd & Richerson 1985:33)
Srov. (Josephy 2009b)
(Neubauer 2004: 225)
(Boyd & Richerson 2005a: 3)
( Boyd & Richerson 1985:34)
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(imitace),

popřìpadě

jejì

modifikace:

učenì

pomocì

identifikace

(ztotoţněnì).142
Schopnost učenì prostřednictvìm imitace zaujìmá tak výsadnì
postavenì, ţe je podle některých badatelů povaţováno za nejdůleţitějšì
mechanismus kulturnì evoluce, jehoţ vývoj odstartoval a ve své
podstatě umoţnil bouřlivý rozvoj lidského druhu: „Kdyţ necháte lidi
dělat si, co chtějí, pravděpodobně se začnou po někom opičit,“143
shrnuje

literárnìm

způsobem

„lidskou

přirozenost“

tkvìcì

v napodobovánì Eric Hoffer. Sociolog Gabriel Tarde došel v tomto aţ tak
daleko, ţe imitaci ve svém dìle Zákony imitace144 pasoval na základnì
sociálnì proces lidských společenstev.
„Napodobování čili imitace je pro lidi samozřejmostí. Zkusili jste
se někdy posadit k malému miminku a mrkat na něj, zamávat mu,
pošklebovat se na něj nebo se na něj jen tak usmát? Co se stalo?,“145
ptá se Susan Blackmore a vzápětì odpovìdá: „Děťátko velmi často téţ
zamrkalo, natáhlo ručičky nebo se usmálo. Neustále se navzájem
imitujeme. Podobně jako zrak je pro nás i imitování druhých tak
přirozené, ţe nad tím ani neuvaţujeme. (…) Jisté je, ţe pro jiná zvířata
napodobování tak samozřejmé není.“146
Učenì se pomocì imitace tak v tomto ohledu zìskává specificky
lidské konotace, které do principiálnìch zákonitostì elaborujì odborné,
evolučně-psychologické studie:
„Lidé (a zejména mladí lidé) se zdají zvláště náchylní k získávání
znalostí a pokynů nápodobou. Tento způsob se radikálně liší od
konvenčního mechanismu učení pokusem a omylem, jenţ je základem
většiny chování ţivočichů. Ţivočichové (samozřejmě včetně člověka)
vyřeší mnoho problémů tím, ţe řešení sami vypracují. Tento druh

142

Vedle těchto forem sociálnìho učenì rozeznáváme ještě: učenì posilovánìm, observačnì
učenì a učenì participacì. Srov. (Nakonečný 1999)
143
144
145
146

(Hoffer cit.podle Saad 2007: 113)
Srov. (Tarde 1962)
(Blackmore 2001: 25)
(Blackmore 2001: 25)
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individuálního učení je však zdlouhavým procesem (v jeho průběhu
učiníme

mnoho

chyb)

a

můţe

skončit

u

neustálého

koloběhu

znovuobjevování (kaţdá generace musí znovu objevit řešení téhoţ
problému).
překonání

Ukázalo
tohoto

se,

ţe

interního

kultura
procesu,

poskytuje
čímţ

mechanismus

kaţdé

další

pro

generaci

umoţňuje, aby stála na „ramenou“ svých předchůdců, aby na ně
navázala,“ pìše Barrett a kol.147
Z hlediska učenì prostřednictvìm imitace je pro popsaný a funkčnì
„přenos

kultury“148

nutná

existence,

resp.

přìtomnost

určitých

vhodných vzorů (modelů), které podněcujì jedince k této formě
sociálnìho učenì.
Tìmto modelem je obvykle osoba, která slouţì jako vzor – podle
matrice sociálně-kulturnì úspěšnosti. Ne náhodou jìm bývá právě
pedagog, jelikoţ „(…) vyučování je prostě řízená nápodoba („Dělej to
jako já“).“149
Pokud bychom si měli přiblìţit konkrétnì průběh učenì nápodobou,
pak tento proces spočìvá v tom, ţe: „(…) jedinec určitým způsobem
poznává činnost druhého, tím v sobě vytváří kognitivní obraz této
činnosti a na základě tohoto obrazu buď hned, nebo po určité době
různými způsoby zpodobňuje či zobrazuje činnost druhého.“150
Zdeněk Neubauer upozorňuje na podobnost „obrazu“ (EIKÓN)
slouţìcìho jako „vzor“ s etymologiì EIOKA / EIKOS – „jsem podobný,
vhodný, ţádoucì (…)“: „Tato pestrá směsice významů tvoří sémantické
pole pokrývající podobnost, pravdivost (srov. „podobá se“, „to se mi
nezdá“), vhodnost, slušivost, líbivost (srov. Naše „uzdálo se mu“,
polsky „podoba se“ znamená líbit se – srov. v angličtině význam „like“

147
148
149
150

( Barrett, Dunbar & Lycett 2007: 451)
Viz např. (Cosmides & Tooby 1992)
( Barrett, Dunbar & Lycett 2007: 451)
(Janoušek 1988: 141)
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v funkci spojky „like = „jako“, slovesa to like = mít rád a podstatného
jména likeness = pravděpodobnost).“

151

Zatìmco „učenì se nápodobou“ ve smyslu výše uvedeného značì
to, ţe si jedinec vybìrá vlastnosti a kvality vzoru (modelu), který se mu
lìbì a jimţ by se chtěl podobat, přìbuzná forma sociálnìho učenì formou
identifikace vlastnosti určené k nápodobě neselektuje, ale vyjadřuje
„plné ztotoţněnì“ se s osobou, k nìţ má člověk vysoce pozitivnì vztah
typu obdivu a úcty:
„Zatímco při nápodobě je přejímáno pouze určité chování
modelu, které se subjektu jeví jako efektivní a účelné, při identifikaci se
„vybírá“

pouze

objekt

nápodoby.

Vnímán

a

„přebírán“

je

jako

„celek“.“152
Vedle uvedených modelů, slouţìcìch k efektivnìm způsobům
kulturnì transmise, byl Barretem a kol. implicitně zmìněn ještě druhý
předpoklad kultury – a to účinný způsob jejìho „ukládánì“, který
umoţňuje jejì kulminaci a následné předávánì v procesu enkulturace.
Richard Dawkins má za to, ţe tìmto wet-wareovým úloţištěm
„kulturnì
kulturního
povaţuje

informace“
přenosu,
mem:

jest

lidská

jednotku

„Paměť

je

paměť

imitace,

–

přičemţ

situovanou

prostředím,

ve

za

„jednotku

v mozku“153

kterém

jsou

–

memy

uchovávány a odkud se šíří do dalších pamětí nápodobou.“154
Jako přìklad memu, jehoţ pojem souznìvá s řeckým slovem
miméma (napodobenì), francouzským même (stejný) a anglickým
slovem memory (paměť), uvádì Dawkins „písně, nápady, chytlavé
fráze, módu v odívání, způsob výroby hrnců nebo stavby oblouků.“155
Lidský

mozek

má

podle

„otce

genocentrismu“

geneticky

zakódovanou schopnost napodobovánì, kterou memy čile vyuţìvajì –
kopìrujì se dalšìmi generacemi jednotlivých mozků v procesu „kulturnì
151
152
153
154
155

(Neubauer 2004: 227)
(Řezáč (1998: 75)
(Dawkins 1998: 174)
(Lorenz 2000: 37)
Dawkins ( 1998: 175)
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evoluce“.
Kulturnì evoluce se však mimo základnì analogie156 v mnoha
aspektech lišì od evoluce biologické – coţ se týká i způsobu vzniku a
fixace těch kterých znaků a vzorců chovánì:
„Účelné vlastnosti a vzorce chování, se kterými se u organismů
setkáváme,

vznikly

většinou

jako

evoluční

adaptace,

případně

exaptace, působením přírodního výběru v průběhu biologické evoluce.
U ţivočichů však existuje řada vlastností, především vzorců chování,
které jsou účelné, a přitom nevznikly biologickou evolucí, nýbrţ evolucí
kulturní.“157
Pokud srovnáme oba nosiče informacì v „obou typech evoluce“,
pak můţeme konstatovat, ţe v

porovnánì s geny se memy šìřì

horizontálně a negenetickou cestou – a tedy o poznánì rychleji.
Společným znakem je naopak to, ţe i v rámci memů existujì mutace,
které soupeřì v jejich šìřenì a alokaci v „memofondu“.
Vlastnosti, které zvyšujì schopnost přeţitì memů v memofondu
jsou shodné s těmi, které potřebujì ke stejnému účelu geny

v rámci

genofondu – ţivotnost, plodnost a přesnost kopìrovánì. Důleţité
v tomto ohledu je, aby se kopie memu v memofondu udrţela a stala se
jeho stabilnì součástì – coţ se můţe ve výsledku projevovat na
frekvenci určitých kulturnìch variant: některé z nich v daném časové
rostou

a

bujì,

jiné

naopak

mizì,

čìmţ

můţe

docházet

ke

změně kulturnìch vzorců.158
Móda, jako jedna z typických a Dawkinsem uváděných oblastì
čilého působenì memů, je tradičně zaloţena na principu „invence –
nákazy – imitace“: „Bod zlomu je ţivotopisem jedné myšlenky, a to
myšlenky velmi prosté. Zní, ţe vznik módních trendů, nástup a ústup
vln zločinnosti anebo třeba i přerod neznámých knih v bestsellery,
nárůst kouření u teenagerů nebo fenomén šíření informací ústním
podáním

a

bezpočet

dalších

tajemných

změn

vyskytujících

se

v kaţdodenním ţivotě nejlépe pochopíme tak, ţe o nich budeme
156
157
158

(Cavalli Sforza; Feldman & Richerson 1985 ; Durham 1991)
(Flegr 2005 :316)
Srov. (Croft 2002)
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uvaţovat jako o epidemiích. Myšlenky, výrobky, informace či způsoby
chování se šíří stejně jako viry.“159
Šìřenì „módnìch memů“ však zároveň podléhá krátké ţivotnosti
trendů, přičemţ z tohoto důvodu se má za to, ţe móda nedokáţe
způsobit

hlubšì,

tj.

strukturálnì

„kulturnì

změnu“160

rovnajìcì se

společenskému „bodu zlomu“.
Na druhou stranu lze módě těţko upřìt, ţe je s to formovat
specifické sociálně-esteticky diferencované skupiny, stejně jako se
podìlet na nových formách societ typu „městské kmeny“161.
Tato uskupenì podléhajì jiným pravidlům sdruţovánì neţli tomu
bylo ve společnostech tradičnì modernity. Podle Michela Maffesoliho je
spojuje

předevšìm:

„(…)

móda,

hédonismus,

kult

těla,

převaha

imaginace, obrazu; to všechno se proměňuje ve formy společenského
sdruţování, formy, které mají podoby návratu „dionýské kultury“.“162
Společenským tmelem těchto skupin bývá vkus163, popřìpadě
„totem“ v podobě společné módnì značky, a jsou charakteristické módnì
krátkodobostì, pruţnostì a mnohočetnostì neukotvených identit a jejich
rolì, které hrajì v rámci mnoha prokrývajìcìch se ţivotnìch stylů.
„Městské kmeny“ nepředstavujì kmeny v antropologickém slova
smyslu, jelikoţ v sobě nezahrnujì ustálenost, stabilitu a dlouhé trvánì,
ale naopak pomìjivý charakter určovaný podle toho, co přicházì do
módy. Na druhou stranu však neotribalismus164 předpokládá setkánì
s „tìm druhým“, odlišným. Maffesoli v tomto ohledu popisuje dnešnì
sociálno jako „osmózu s jinakostì“ nebo „osmózu s druhým“, která nás
nutì znovu přehodnotit mìsto jednotlivce v sociálnìch skupinách:
„Je to jakýsi odstup ve vztahu k identitě, určitá forma otevřenosti vůči
druhému, jistá připravenost se dělit s jinými o emoce. Jedním slovem,
159

(Gladwell 2008: 10; Blackmore 2000: 71; Le Fanu 2001)

160

Srov. (Lipovetsky 1994)

161
162
163
164

Srov. (Maffesoli 2002)
(Maffesoli 2002 cit. podle Petrusek 2006: 218)
Srov. (Bourdie 1999).
Srov. (Maffesoli 2002: 30)
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otevření nedobytné pevnosti, hradu duše, do kterého člověk býval
vtěsněný, rozpad pevného bodu v hledání individuální dokonalosti.
Současnost je naladěná na volné bytí, zdůrazňující nestálost věcí,
prázdnotu těch zdánlivě nejpevnějších institucí.“165
Móda, jak jiţ jsme si ukázali v předchozìch kapitolách, je
zaloţena na změně; na produkci „inovacì“, jejich kulturnì transmisi a
imitaci.

Reprezentuje

a

vnějšìm

způsobem

prezentuje

časově

ohraničený „kolektivnì vkus“ a formuje skupiny, které se „chovajì a
oblékajì jako jedno tělo“.
Barrett a kol. povaţujì v tomto smyslu za jeden z nejzáhadnějšìch
znaků lidì to, ţe se řìdì spìše obecnou vůlì a směrem neţ vlastnìm
individuálnìm směřovánìm166. Otázka, proč by lidé měli být tak snadno
náchylnì k těmto druhům sociálnìch nátlaků, zůstává podle nich
„nejhlubším a pravděpodobně nejzvláštnějším tajemstvím celé lidské
evoluce.“167
Sebekriticky se domnìvám, ţe tuto záhadu se nám v této práci
rozluštit nepodařì – a ani to nenì jejìm záměrem. Snad se nám však
podařì alespoň poodhalit vnitřnì ustrojenì toho, co lidé „pod pláštìkem“
módy vnìmajì jako působky či mechanismy módnìch trendů, které
posléze

165
166
167
168

formujì

sociálnì

skupiny

jednajìcì

jako

„jedno

tělo“.168

(Maffesoli 2006:95)
(Barett, Dunbar & Lycett 2007: 453)
(Barett, Dunbar & Lycett 2007: 453)
Srov. (Shilling 2003)
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3. EMPIRICKÁ ČÁST
Empirická část práce je rozdělena na dvě části. Prvnì z nich je
věnována představenì výzkumné otázky, zvoleného designu výzkumu
a baterii pouţitých metod.
V druhé části jsou výzkumná zjištěnì sklenuty a prezentovány ve
formě teorie trendu jako vizuálnì změny.
Tyto

dvě

části

prokládá

„intermezzo“,

které

z hlediska

antropologické reflexivity popisuje mou pozici a roli v terénu a
výzkumném poli.
Samotná teorie, která je výsledkem analytického procesu
daného zakotvenou teoriì, je konstruována formou přìběhů, které
vznikly spojenìm terénnìch záznamů a mem spolu s analyzovanými
sub/kategoriemi, jenţ ve výsledku předkládajì základnì typologii
mechanismů módnìch trendů.
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3.1. VÝZKUMNÁ OTÁZKA:

Vzhledem ke skutečnosti, ţe jsem se ve své práci antropologicky
zaměřil na procesuálnì aspekty módy, resp. na postiţenì „módnì
změny“, vycházì z tohoto zarámovánì i má výzkumná otázka:

Jak lidé vnímají módní trendy a mechanismy jejich působení?

Prostřednictvìm této otázky jsem chtěl blìţe prozkoumat to, jak
aktéři módnìho systému v širšìm slova smyslu AISTHÉSIS vnìmajì
trendy a mechanismy jejich působenì v kaţdodennìch sociálnìch
interakcìch, v rámci jejich „praxis“169.
Jelikoţ móda představuje v podstatě „hybridnì subjekt“170, je za
aktéry módnìho systému171 nutno brát v potaz jak „producenty“, tak
„konzumenty“

módy,

kteřì

v rámci

tohoto

systému

vzájemně

synchronně interagujì. Tìmto způsobem se zajišťuje spojenì dvou
součástì módy, obvykle vykládané samostatně, to jest rozděleně na
kulturnì – a ekonomickou část.

169
170
171

Viz např. (Bourdie 1978, 1990)
Viz (Leopold 1992) a jeho pojetì „hybrid subject“.
Srov. (Barthes 1990)
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3.2. DESIGN VÝZKUMU:

Vzhledem k povaze a zaměřenì mé výzkumné otázky, stejně
jako potřeby integrovat vìce prostředì a výzkumných metod, jsem si
z designů

kvalitativnìch

„zakotvenou teorii“. (ZT)

metodologických

přìstupů

zvolil

tzv.

172

Tato metoda se uplatňuje předevšìm pro potřeby zevrubnějšì
explorace „jevů, o nichţ uţ něco víme“173, ale chceme-li o nich zìskat
„detailní

informace,

které

se

kvantitativními

metodami

obtíţně

podchycují.“174o
Zakotvená teorie je induktivně odvozená ze zkoumánì jevu,
který reprezentuje.
Podstatné a charakteristické pro ni je, ţe v průběhu výzkumu je
„vznikající teorie je zakotvená v datech, získaných během studie.
Pozornost se věnuje zvláště jednání a interakcím sledovaných jedinců
a procesům v daném prostředí.“175
Zakotvená teorie tak v sobě pruţně spojuje dìlčì výzkumné
kroky, specifický způsob analýzy empiricky zìskaných dat a konečně
také výsledné konstruovánì teorie, která je postavena na jejich
základě a sestává z pravděpodobných vztahů mezi analyzovanými
koncepty.176 Vhled do tohoto uspořádánì je otázkou tzv. „teoretické
citlivosti“: „Teoretická citlivost je schopnost vhledu výzkumníka do
souvislostí, výskytu, vývoje a charakteru zkoumaného fenoménu. Je
to

schopnost

dát

údajům

význam,

oddělit

související

od

nesouvisejícího, podstatné od nepodstatného a porozumět tomu. Je to
schopnost rozpoznat, co je v získaných údajích důleţitého, a umět
v údajích nacházet smysl. (…) Dobrá věda (teorie) je výsledkem

172

Tzv. Grounded Theory. Viz ( Glaser & Strauss 1967; Corbin & Strauss 1999; Charmaz

2003).
173

(Strauss & Corbin 1999: 11).

174
175
176

(Hendl 2005:243)(Strauss & Corbin 1999: 11)
(Hendl 2005: 125).
(Marvasti 2004: 85)
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souhry tvořivosti, zkušenosti a nacvičených postupů.“177
Vedle

potřeby

explorace

a

induktivnìho

metodologického

přìstupu se mi ZT pro mé účely jevila vhodnou proto, ţe je zaměřena
na interakci a proces, přičemţ jejìm výsledkem nemá být pouze
deskripce jevů, ale identifikace vztahů mezi jednotlivými kategoriemi,
které provazujì formulovanou teorii.
Pokud bychom měli tuto metodu – průřezově jejìmi variantami
– charakterizovat, pak nejspìše na základě těchto jejìch atributů:
„ 1) simultánní sběr dat a jejich analýza,
2) identifikace témat prostřednictvím počáteční analýzy dat,
3) objevení základních sociálních procesů v datech,
4) induktivní konstrukce abstraktních kategorií, které vysvětlují a
syntetizují tyto procesy,
5) na samplování zaloţené zdokonalování těchto kategorií skrze
komparativní procesy,
6) integrace kategorií do teoretického rámce, jeţ specifikují příčiny,
podmínky a důsledky studovaných procesů.“178

177

(Miovský 2006: 227)

178

(Charmaz 2002: 677)
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Obr.6. Mé skicy pouličnì módy z terénnìho denìku. New York.

3.3. METODY:
Korpus metod, které jsem v souladu s výzkumnou otázkou a
v rámci zakotvené teorie rozhodl vyuţìt, tvořì:
1) polostrukturované interview
2) zúčastněné pozorování
3) dokumentární fotografie
Polostrukturované interview179 jsem zvolil z toho důvodu, ţe
dìky své otevřenějšì a pruţné struktuře umoţňuje soustředit se jak na
„jádro

interview180,

tvořené

tematickými

okruhy

spojenými

s výzkumnými cìly a otázkami, tak na tzv. „probing“181 který slouţì ad
hoc k prohlubovánì odpovědì se silnými informačnìmi loţisky.

179

(Strauss & Corbin 2008: 27–29) doporučujì předevšìm nestrukturované, volné
rozhovory neutvářené ţádným předem nestanoveným souborem otázek.
180
Miovský(2006: 167)
181

Hendl (2005: 170)
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Vzhledem ke skutečnosti, ţe se u tohoto typu akcentuje i
zohledňuje vhodná volba prostředì, v němţ se odehrává, volil jsem
s tìmto ohledem prostředì, které se mi osvědčilo jiţ při realizaci
diplomové práce.
Interview jsem tak nejčastěji administroval v probandovi dobře
známých prostorách, které nejčastěji tvořila mìstnost vyhrazená pro
hosty:

nejčastěji

v

„zákulisì“

přìslušeného

segmentu

„módnìho

systému“, ve kterém daný člověk pracoval. Alternativnì moţnostì byla
jìm oblìbená kavárna. Obecně lze konstatovat, ţe pro realizaci
interview

byly

zvoleny

prostory,

které

majì

dle

metodických

poţadavků vyvolávat „pocit bezpečí a svobody“.182 Co se vlastnì
realizace rozhovorů týče, vstupoval jsem do nich – v souladu se
zakotvenou teoriì – bez předcházejìcìch hypotéz, abych co moţná
nejvìce dostál poţadované nezaujatosti a teoretické citlivosti183 ve
smyslu porozuměnì tomu, co – a také jakým způsobem – se mi
probandi snaţì sdělit. Nebylo to vţdy dvakrát jednoduché, jelikoţ
producenti módnìho průmyslu se řadì k „uměleckým profesìm“, často
se vyjadřujì přìliš intuitivně a obrazně a majì problém svou tvůrčì
činnost verbalizovat – podobně jako se nesnadně verbalizujì emoce.
Rozhovory jsem ve shodě s informovaným souhlasem nahrával
na diktafon a v jejich průběhu jsem si psal metodou vyţadovaná
„mema“184,, vedle poznámek do „terénnìho denìku“, a to z toho
důvodu, abych si mohl přìpadně nechat objasnit průběţně se
vyjevujìcì „významové jednotky“, které jsou – z hlediska zakotvené
teorie – klìčové pro průběţné kódovánì a výslednou analýzu.185
V přìpadech,
klastrům
182
183
184

kdy

vracet

jsem

byl

–

respondent

a

nucen

se
jiţ

k některým
nebyl

významovým

v bezprostřednìm

(Hendl 2005: 128)
(Miovský 2006: 227)

Závěrem zbývá vysvětlit význam psanì průběţných výzkumných zpráv, pro něţ
budeme pouţìvat původnì anglický termìn – memo. Mema jsou „pìsemné záznamy
výzkumnìkova myšlenì během výzkumného procesu“ Psanì mem tvořì integrálnì součást
analýzy dat při výzkumu zakotvenou teoriì, přičemţ předevšìm z této aktivity se vyplývá kvalita
vytvořené teorie. Jejich smysl spočìvá v zodpovězenì klasické otázky zakotvené teorie: „O co
vlastně v datech jde?“ Srov.(Birks & Mills 2011: 10).
185

(Corbin & Strauss 1999)
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geografickém dosahu – činil jsem tak prostřednictvìm elektronické
komunikace, nejčastěji za pomoci programu Skype.
Jako

druhou

výzkumnou

metodu

jsem

zvolil

zúčastněné

otevřené pozorování.186 Tento druh pozorovánì v podstatě organicky
vycházel z toho, jak jsem postupně vrůstal do terénu a pohyboval se
v sociálně i geograficky odlišných prostředìch módnìho průmyslu.
Navzdory silnému potenciálu kvalitativnìho interview jsem cìtil, ţe
pozorovánì,

včetně

„sebe/pozorovánì“

ve

smyslu

antropologické

reflexivity, nemohu z mé epistemologické „cestě k cìli“ (METHODOS)
odstranit či vymýtit.
Prostřednictvìm metody zúčastněného pozorovánì jsem mohl
efektivněji pozorovat sociálnì role187 a dynamiku aktérů v přìslušných
prostředìch, vyhodnocovat změny a interakce a být, pokud moţno
přìmým, účastnìkem poznávaných situacì a jevů.
Aktéři o mé roli výzkumnìka věděli – coţ je conditio sine qua
non této metody188; zároveň však musìm podotknout, ţe vzhledem
k tomu, ţe jsem byl mnohdy sociálnìch rolì v módnìm systému přìmo
účasten, jednalo se v tomto přìpadě spìše o variantu této metody,
uplatňovanou
„observing

v

současných

participation“189

etnografiìch.
namìsto

A

to

klasického

konkrétně

tzv.

„participating

observation.“
Tento přìstup jsem ocenil zejména pro výhody, který v něm
spatřuje sociálnì antropolog Brian Moeran. Rozdìl mezi uvedenými
mody pozorovánì vidì ve „(…) schopnosti pohlédnout za sociální
fasádu, kterou aktéři prezentují pozorovateli.“190
Z titulu výše popsaného, tak polostrukturované interview a
„observing participation“ tvořì páteř mého „metodologického korpusu“.
Doplňkovou metodu dokumentárnìch „módnìch fotografiì“, která
na

toto

tělo

nasedá,

jsem

186

Srov. (Hendl 2005: 193)

187

Pojem sociálnì role viz (Linton 1936)

188
189

si

dovolil

pouţìt

coby

nedìlnou

Srov. (Miovský 2006: 154)

Srov. (Wacquant 2004) a jeho metodologické pojetì observant participation pro
etnografické účely.
190
(Moeran 2007: 13)
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metodologickou součást vizuálnì antropologie/sociologie.

191

Jsem však přesvědčen o tom, ţe ačkoliv nejde o metodu hlavnì,
„módnì fotografie“ netvořì pouhý „estetický přìvaţek“ či snad appendix
této práce, ale mohla by stejně tak být jejìm jádrem – pokud by se od
nì odvìjel metodologický aparát. Elizabeth Wilson v tomto v knize
Adorned in Dreams192 dokonce přirovnává módu k fotografii, kdy za
klìčový znak tohoto sepjetì označuje schopnost obou uchopit a
zachytit jedinečným způsobem prchavý moment v čase.
Vedle výše uvedeného názoru se domnìvám, ţe obraz, resp.
fotografie má své nezadatelné mìsto, a to z následujìcìch důvodů: a)
móda je per se fenomén vizuálnì, b) obraz jako nosič informace je pro
zachycenì jejìch podob z tohoto důvodu vhodným médiem, c) obraz
dokáţe

vyhmátnout

kondenzovanějšìm

tresť

způsobem,

z
neţli

daného
je

toho

prostředì

mnohdy

schopen

sebelepšì

geertzovský „hustý popis“, a konečně d) fotografie majì dokumentárnì
charakter a dokáţì vyvolat konkrétnějšì představu o prostředìch,
v nichţ se výzkum odehrával, ale i o fenoménu módy v diachronnì
perspektivě jako takovém.193

191
192
193

Srov. např. (Sztompka 2007: 50-53)
Srov. (Wilson 2005)

Z tohoto ohledu jsem nezařadil pouze fotografie limitované výzkumem a vybìral jsem i
ilustračně vhodné fotografie, které jsem pořìdil v rámci studia.
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3.4. TERÉN VÝZKUMU:
Za terén svého výzkumu jsem si ad hoc zvolil velkoměsta,
jelikoţ jsem na základě preliminárnìho výzkumu i prostudované
literatury usoudil, ţe móda je do značné mìry produktem urbanizace a
vývoje společnosti v rámci společenského celku, v jehoţ rámci vzniká
potřeba prezentovat a předvádět svojì osobu a vkus prostřednictvìm
oděvu.
K důleţitým předpokladem zájmu o módu je rovněţ třeba
zařadit jejì dostupnost, moţnost se při nejrůznějšìch kaţdodennìch
přìleţitostech setkávat s novými trendy a také mìt moţnost je
předvést a uplatnit v běţném ţivotě.
Město, v optimálnìm přìpadě velkoměsto, se tak stává ideálnìm
mìstem pro rozkvět módnìho odvětvì. V ekonomicky, politicky a
kulturně silných metropolìch se koncentrujì módnì tvůrci, jelikoţ je zde
zastoupena

široká

a

koncentrovaná

populace

potenciálnìch

„stoupenců“ toho kterého módnìho trendu.
I kdyţ je módnì nadřazenost velkoměst v modernìm světě
poněkud oslabována předevšìm v důsledku vzrůstajìcì dostupnosti
elitnì i masové módy ve vzdálenějšìch a dřìve izolovaných oblastech,
metropole si stále udrţujì vedoucì pozici „na trhu“ předevšìm dìky
přìtomnosti

silného

konkurenčnìho

tlaku

na

produkci

„módnìch

novinek“.
Z tohoto

důvodu

jsem

„centra

módy“

–

coby

„difuzéry

inovacì“194, učinil terénem svého výzkumu a vybìral jsem z nich své
aktéry. Podle četnosti jejich zastoupenì se tak jednalo o Prahu, New
York, Pařìţ, Neapol, Hong Kong, Miláno. Z hlediska situovanosti terénu
se tak do jisté mìry jednalo o tzv. „multi-sighted“ perspektivu.

194

Inovacì mìnìm rozšiřovánì novinky prostoru, např. rozšiřovánì módnì novinky od mìsta
vzniku aţ k jejìm definitivnìm uţivatelům. Difuze inovace představuje přejìmánì určitých
novinek skupinami osob či jednotlivci v časových intervalech. Srov. např.( Gladwell 2008;
Hagerstrand 1967).
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3.5. VÝBĚR VZORKU A SBĚR DAT:

Ve shodě se zakotvenou teoriì byl výzkumný vzorek studie
vybrán prostřednictvìm „teoretického vzorkovánì“.
V ZT nenì výzkumný vzorek volen tak, aby byl reprezentativnì
vzhledem ke zkoumané populaci, ale aby jeho prostřednictvìm byla
saturována vytvářená teorie.
V praxi to znamená, ţe rozhodnutì o vzorku nenì učiněno a
priori, ale upřesňuje se v průběhu výzkumu. Výzkumnìk se v procesu
své práce sám sebe táţe, jaký dalšì respondent by – vzhledem
k výzkumné otázce – mohl přinést nějaké nové informace. Zatìmco
v prvnìch fázìch výzkumu je úkolem výzkumnìka vygenerovat co
nejvìce kategoriì, později se pozornost přesunuje na rozvinutì, hutnost
a nasycenì kategoriì jiţ existujìcìch.195
Vytvářenì teoretického vzorku tudìţ představuje proces, který
předpokládá současný sběr, kódovánì, analýzu dat a jejich průběţné
vyhodnocovánì196. Glaser a Strauss tento způsob výběru vzorku
doslova definujì jako „proces sběru dat pro vytváření teorie, s jehoţ
pomocí analytik současně sbírá, kóduje a analyzuje svá data a
rozhoduje se, jaká data má dále nashromáţdit a kde je má hledat,
aby vytvořil svou teorii tak, jak se postupně ukazuje“.197
Celý tento proces je (pod)řìzen vynořujìcì se teoriì, která je
zakotvena v datech, které majì často velmi rozmanitý charakter,
přesto všechno musì splňovat metodologická kriteria a poţadavky
zakotvené teorie:
„1)

Nashromáţdil jsem před vlastním výzkumem dostatek dat

o lidech, procesech a prostředí, abych vylíčil a porozuměl širokému
spektru kontextů studie?

195

(Strauss & Corbin 1999)

196

Tzv. „constant comparative method“ (metoda konstantnìho srovnávánì jako forma
komparativnì analýzy) – současně vytvářìme kódovánì a interpretace, tedy „metodologie
výzkumu nenì vytvářena předem, ale v průběhu sběru dat“ (Glasser & Strauss 1967: 301).
197
(Glaser & Strauss 1967: 45)

52

2) Poskytují data detailní popis názorů a jednání uspokojivého
mnoţství účastníků výzkumu?
3) Odkrývají data, co leţí pod povrchem?
4) Pokrývají dostatečně data změny napříč časem?
5) Zobrazují data různorodost názorů na jednání participantů?
6) Umoţňují sesbíraná data vytvořit analytické kategorie?
7) Jaká porovnání dovolují výzkumníkovi sebraná data? Jak se tato
srovnání promítají do výzkumníkových představ a myšlenek?“198

Samotný sběr dat se v ZT v podstatě rekurzivně199 opakuje do
situace, kdy je dosaţeno bodu tzv. teoretické saturace.200 Dalšì
respondenti, kteřì připadajì v úvahu z hlediska pestrosti a ověřovánì
teorie, se oslovujì tak dlouho, dokud z hlediska analýzy nepřinášejì
následné rozhovory dalšì informace na vyššì úrovnì neţ představuje
základnì kategorizace.
Samotná teoretická saturace nastává v momentě201, kdy jsou
všechny koncepty plně definovány, vztahy mezi nimi specifikovány a
vysvětleny ve formě teorie.

198
199
200
201

(Charmaz 2006: 18–19)
Srov. (Hendl 2005: 246–255)
(Strauss & Corbin 2008: 143)
V mém přìpadě se tomu stalo při rozhovoru s č. 19.
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3.6. SEZNAM RESPONDENTŮ :

Výzkumný vzorek v rámci mého „teoretického vzorkovánì“ tvořil
soubor respondentů, který v rámci výzkumného pole pokrýval jak
„pěšáky“, tak „velké hráče“ módnìho průmyslu.
Vzhledem k tomu, ţe tento soubor má být z titulu ZT pokud
moţno co nejvìce různorodý202, snaţil jsem se tomu dostát i tìm, ţe
několik mých respondentů pocházì z jiného sociokulturnìho kontextu,
resp. z prostředì světových módnìch metropolì.
Polostrukturovaných rozhovorů se tak ve výsledku účastnilo 19
respondentů, z toho 12 ţen a 7 muţů. Šest jedinců bylo moţno zařadit
do věku „vynořujìcì se dospělosti“203, která je působenì trendů spolu
s adolescenty tradičně vystavena nejvìce, ale na rozdìl od nich jiţ
dokázali z odstupu odpovìdat. Zbytek vzorku tvořili dospělì. Vzorek
pro rozrůzněnì částečně pokrýval i cizì národnosti (USA, FR, IT, HKG.
RUS).
Rozhovory byly pořìzeny spolu s informovaným souhlasem a
posléze

anonymizovány;

respondentům

byla

následně

přiděleny

přezdìvky – s tìm ohledem, aby pohlavì zůstalo zachováno. Stejným
způsobem bylo učiněno s institucemi, v nichţ pracujì, jelikoţ by pak
byli snadno identifikovatelnì, coţ by bylo v rozporu přìslušnými
zákonnými úpravami na ochranu osobnosti.204

Stručná charakteristika respondentů:

202

(Glaser & Strauss 1967)je přìstup zakotvené teorie a dle jejìch premis by to mělo vést
k co nejúplnějšìm a nejobsáhlejšìm výsledkům co se týče formulace teorie.
203

(Arnett 2004)

204

Viz. etika výzkumu
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1. ADAM (34 let, CZ). Pracoval jako návrhář pro jeden z řetězců „fastfashion“ jako návrhář. Úpravný zevnějšek, designové brýle a ostatnì
doplňky.
2. BOSS (41 let, USA). CEO agentury zajišťujìcì marketingové a
forecastingové výzkumy. Formálnì pánský oblek, neformálnì chovánì.
3. DAN (20 let, CZ). Recepčnì v hotelu. Silný zájem o módu a trendy,
metrosexuálnì typ oděný do mladistvého sportovnìho stylu.
4. GABI (21 let, CZ). Studentka vysoké školy humanitnìho typu. Vede
módnì blog. Oblečena nejčastěji ve „studentském stylu“ oţivovaném
trendy prvky.
5. HONZA (38 let, CZ). Skladnìk papìrenské firmy. Móda jej zajìmá a
nezajìmá, nakonec dá vţdy přednost pohodlì a svému outdoor stylu.
6. JANE (27 let, CZ). Stylistka pro módnì magazìn. O módu se zajìmá
čile

z popisu

své

profese.

Dbalá

na

svůj

pestrý

a

výrazný

„kombinatorický“ styl.
7. JAKUB (19 let, CZ). Student vysoké školy humanitnìho typu.
Přemýšlivý typ neignorujìcì módu, prostřednictvìm oděvu vyjadřujìcì
„názor“.
8. KAY (33 let, USA). Tvůrce „ţivotnìch stylů“ a trend-spotter.
Zaměstnanec

nadnárodnìho

„módnìho

domu“.

Nosì

nejraději

Martensky, odrané dţìny a vintage trika.
9.

LENNY

(39

let,

CZ).

Šéfredaktorka

„prestiţnìho“

módnìho

magazìnu. Oděna nejčastěji ve formálnìch kostýmcìch oţivených
nápadnými šperky.
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10. LIV: (45 let, USA). Teoretička módy, spolumajitelka oděvnì firmy.
Distingovaná dáma i co se týče typu kostýmů, laděných to tmavých
studených barev.
11. LOLO (36let, CZ-IT). Modelka, návrhářka, designerka. Ve svém
oděnì proměnlivá, tvůrčì a silně esteticky vnìmavá.
12. MARCO (35let, IT): Skladnìk a zásobovač, zabývajìcì se vykládkou
látek a modelů z Čìny. Dle jeho slov bydlì buď v prázdných bednách
v přìstavu – nebo na ulici a tomu odpovìdalo jeho špinavé pracovnì
oblečenì.
13. MÁŠA (22 let, RUS-USA). Modelka, pro niţ módnì průmysl a
trendy znamenajì všechno. Jejìm dress codem byly, pokud moţno,
nejnovějšì trendy oděvy.
14. MÍNA (39 let, FR). Designerka a návrhářka v rámci haute couture.
Elegantnì ţena, oblečená převáţně v černém, aristokraticky „strohém“
či „funkcionalistickém“ oděnì.
15. PETRA (44 let, CZ). Střednì manaţerka IT firmy, střìdajìcì trendy a
módu podle pracovnìch přìleţitostì: styl casual a corporate identity.
16. SÁRA (17 let, CZ). Nepravidelná studentka střednì školy, dle jejìch
slov se „znalostì ulice“, zkušenostì ze squatu a alternativnìho odìvánì.
17. TARA (44 let, CZ). Módnì návrhářka se zkušenostì v Pařìţi v roli
„módnì vědmy“. Oděnì nenápadné, s převaţujìcì šedou a černou
barvou, kalhotové kostýmy.
18. THUY (25 let, HKG). Modelkou sama sobě. Designerka a
webdesignerka měnìcì své identity pomocì fenoménu cosplay a
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multiţánrových oděvnìch stylů.
19. WERA (19 let, CZ). Absolventka střednì ekonomické školy, nynì
administrativnì

pracovnice

zhodnocujìcì

svůj

fyzický

kapitál

v

nápadném odìvánì „a la modelka“.

3.7. ANALÝZA DAT

Analýza dat zìskaných prostřednictvìm metodologického postupu
zakotvené teorie spočìvá v procesu kódovánì, coţ v praxi znamená
odvozovánì konceptů z nasbìraných dat a jejich analytické rozvìjenì ve
vztahu k sobě samým.
Rozdìl vůči ostatnìm kvalitativnìm metodám se stran kódovánì
lišì tìm, ţe de facto začìná jiţ při samotném sběru dat; aktivita sběru a
analýzy se opakovaně střìdajì, nepracuje se s dřìve ustanovenými
statickými tématy a obecnými charakteristikami, ale nechává se vést
výlučně daty.205
Vlastnì

proces

kódovánì

se

v

praxi

sestává

z

kódovacì

„trojčlenky“, a to kódovánì otevřeného, axiálnìho a selektivnìho.
Otevřené kódování se provádì začátkem analýzy, kdy je datům
věnována pečlivá pozornost.
Analytickým

materiálem

jsou

v

tomto

přìpadě

přepisy

rozhovorů; smyslem tohoto prvnìho stupně kódovánì je lokalizovánì
určitých témat v textu, resp. „významových jednotek“206 a jejich
označenì. V ideálnìm přìpadě jde o pojmy, které reprezentujì nosnou a
podstatnou část textu a jeţ se dále seskupujì do tzv. kategoriì, které
zahrnujì jevy, které spolu souvisejì a vytvářejì samostatně odlišitelný
celek. Kategorie tak vytvářejì pojmy vyššìho řádu a prostřednictvìm

205

(Charmaz & Bryant 2008: 375)

206

(Miovský 2006:227)
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tzv. „pojmové přitaţlivosti“207 k sobě váţì podskupiny pojmů, které
vytvářì jejich subkategorie. Miovský doporučuje: „Jednotlivé kategorie
a subkategorie pojmenováváme dle potřeby adekvátními názvy.
Výhodné je, aby toto pojmenování bylo originální a „na míru šité“
kategorii a v tomto ohledu bývá výhodné uţívat i slangových výrazů
uţívaných účastníky, čímţ zachováváme vyšší míru autentičnosti
údajů atd.“208
Cìlem otevřeného kódovánì tedy je identifikovat „významové
jednotky“, určit kategorie a subkategorie a pokoušet se je uvádět do
vzájemného vztahu: k tomuto kroku mi v praxi pomohlo vypsánì
těchto „datových segmentů“ na kartónové poznámkové kartičky.
Axiální kódování přicházì na řadu ve stavu dobře rozvinutých
konceptů, které se v této fázi snaţìme skládat dohromady na základě
vazeb mezi kategoriemi a subkategoriemi, a to na základě: přìčinných
podmìnek,

jevu,

kontextu,

intervenujìcìch

podmìnek,

strategie

jednánì, interakcì a následků.209 Hlavnìm smyslem selektivnìho
kódovánì je nalezenì hlavnìho tématu a kategoriì, které budou
ústřednìm bodem nové teorie.
Selektivní

kódování

směřuje

k

hledánì

tzv.

„centrálnì

kategorie“,210 k nìţ musì být ostatnì sub/kategorie vztaţeny za pomoci
široké úrovně pojmů, ale také na úrovni jejich vlastnostì a dimenzì.
Centrálnì kategorie musì být dostatečně abstraktnì, ale zároveň
odpovìdat zkoumanému jevu a dobře jej popisovat. Představuje
vysvětlujìcì hodnotu z hlediska zkoumaného fenoménu a působì jako
středový bod, k němuţ se vztahujì dalšì kategorie a koncepty s nimi
spojené: „Po vyloţení kostry příběhu je třeba se vrátit k původní
technice porovnávání a kladení otázek. Výzkumník do značené míry
můţe uspořádávat a přeuspořádávat jednotlivé kategorie v duchu

207
208
209
210

(Miovský (2006:229)
(Miovský 2006: 229)
(Miovský 2006: 229)
(Miovský 2006: 230)
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zvoleného interpretačního rámce, dokud mu nedají smysl a příběh
nezačne odpovídat získaným datům.“211
Integrace

představuje

finálnì

část

analýzy,

jejìmţ

prostřednictvìm dojde k vytvořenì zakotvené teorie. Pro naplněnì
teoretické integrace, a tedy tvorby teorie samé, je nutné, aby teorie
naplňovala tři klìčová kriteria, kterými jsou:

„1) identifikování centrální kategorie,
2) teoretická saturace hlavních kategorií,
3) nahromaděný soubor analytických mem.“212

Výsledná teorie je následovně prezentována prostřednictvìm
narativnì formy, přìběhu,
analyzované sub/kategorie.

který

zachovává a

zároveň integruje

213

3.8. ETICKÝ RÁMEC
Výzkum realizovaný v rámci módnìho průmyslu – pro své
specifické zaměřenì, charakter a povahu – vyţadoval odpovìdajìcì
etické ošetřenì. To vycházelo z obecných poţadavků kladených na
sociálněvědnì výzkum vycházejìcì ze zákona o ochraně osobnìch údajů
(439/2004 Sb.).
Jména výzkumu zúčastněných, jakoţ i mìst a osobnìch údajů,
které se týkajì konkrétnìho, ţijìcìho a identifikovatelného jedince, byly
de iure anonymizovány.
Respondenti byli informováni o mém výzkumném záměru,

211
212

(Miovský 2006: 231)
(Birks & Mills 2011: 112–115)

213

Podle (Glasera & Strausse 1967) můţe být zakotvená teorie prezentována buď ve
formě systematicky uspořádaného souboru tezì, anebo průběţné teoretické diskuse vyuţìvajìcì
konceptuálnì kategorie a jejich vlastnosti. V obou přìpadech je nicméně záhodno, aby na jejich
základě bylo moţné logicky odvodit přìslušné hypotézy. (Strauss & Corbin 2008: 104)
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o nahrávánì rozhovorů a poskytli s tìmto rozšìřený informovaný
souhlas, ve kterém byl dotazovaný obeznámen s účelem zìskávánìm
informačnìch dat, jejich záznamem i s jejich dalšìm moţným vyuţitìm.
3.9. KONTROLA VALIDITY
V rámci posìlenì či zabezpečenì validity výzkumu byla učiněna
jejì kontrola ve třech fázìch.
Prvnì
V jejìm

fázi

rámci

představovala
bylo

v průběhu

kontrola

validity

interview

s respondentem.

testováno

porozuměnì

účastnìků pomocì několika otázek, jejichţ cìlem bylo reflektovat obsah
rozhovoru a zároveň dodatečně umoţnit respondentům sdìlet dalšì
informace, které by jinak zůstaly vynechány.
V druhé, průběţné fázi byl výzkumný postup zohledňován
prostřednictvìm terénnìho denìku a mem, stejně jako záznamů
o postupně se objevujìcì teorii, aby podle tohoto „algoritmu“ bylo
moţné

provést

zpětnou

rekonstrukci

průběhu

a

výsledného

„přìběhu“.214
Třetì fáze nastala v samotném závěru mého výzkumu, kdy jsem
si – s odstupem cca dvou měsìců od finálnì formulace teorie – zkusmo
ověřil jejì „teoretickou nasycenost“ prostřednictvìm pìsemných otázek
administrovaných studentkám Antropologie módy. Ani po tomto
„testu“ nedošlo k objevenì nového klastru či sub/kategorie rozšiřujìcì
či měnìcì výsledný „vzorec“ zakotvené teorie.
Jsem si vědom toho, ţe mnou prezentovaná teorie nenì jedinou
moţnou interpretacì nasbìraných dat, ale domnìvám se, ţe můj
způsob výkladu a „teoretické citlivosti“ se podařilo výše popsanými
způsoby do značné mìry validizovat.

214

Tento validizačnì postup doporučujì mj. (Denzin & Lincoln 2005).
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4. INTERMEZZO: SVĚT NENADÁLÝCH ZMĚN

Obr.7. Móda, řìše změn a pomìjivosti.

Svět módy pro mě jako antropologa představoval neobjevený
Mundus Novus.
Netouţil jsem jej však dobýt či kolonizovat, ale poznat; udělat si
o něm „obrázek“, abych jej později mohl „teoreticky zarámovat“.
Na samém začátku tvořily obsah mého uzlìku sbaleného na
„cestu za poznánìm“ pouhé prekoncepty a představy.
Tato

„kvalifikace“

však

bylo

v

plné

shodě

s

primárnìm

poţadavkem kladeným na výzkumnìka v rámci zakotvené teorie215:
„Výzkumník vstupuje do terénu se svými představami o dané oblasti a
určitými vágními koncepty, které pocházejí z různých sfér jeho
ţivotních zkušeností, včetně znalosti různých teorií.“216
Do mně neznámého světa jsem vstoupil proto, abych studoval
215

Výzkumnìk vstupuje do terénu vybaven prvotnìmi vágnìmi koncepty a představami
o zkoumané oblasti, studuje jednotlivé přìpady nebo skupiny a zaznamenává data zìskaná
pozorovánìm, rozhovory a shromaţďovánìm dokumentů, které v procesu zkoumánì data
simultánně analyzuje. Výzkumnìk provádì porovnánì mezi přìpady, rozvìjì zachycenì
rozmanitosti jevů pomocì kategoriì, identifikuje probìhajìcì procesy, integruje poznatky,
zobecňuje empirická tvrzenì a formuluje dalšì hypotézy. Srov. (Hendl 2005: 128)
216
(Charmaz 2000: 674)
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„módnì změnu“; dluţno však podotknout, ţe tento svět měnil
předevšìm mě samotného.
Jelikoţ má pozice výzkumnìka byla – s ohledem na výše
popsané skutečnosti – reflexivnì217, povaţuji za relevantnì čtenáře
s tìmto situačnìm kontextem a pozadìm blìţe seznámit. Ostatně
jakákoliv cesta poznánì má povahu fýsis, povstávánì od skrytého ke
zjevnosti.
Prvnì, hlubinné vzpomìnky na módu jsou však velmi matné.
Pokud bych měl setrvat u úvodnì metafory malby, resp. u procesu
„dělánì si obrázku o něčem“, pak tyto vyjevujìcì se zkušenosti,
formativnì záţitky či rastry hlubinných vzpomìnek, prosvìtaly do nově
vyvářeného teoretického obrazu jako staršì lazury, nánosy barvy a la
prima.
Přestoţe nedokáţi zcela přesně popsat, co mě na světě módy
před mým výzkumem zajìmalo, je nesporné, ţe součást mé knihovny
tvořilo vţdy poměrně značné mnoţstvì módnìch „glossy magazìnů“,
včetně tzv. „módnì bible“, časopisu Vogue.
Nevìm, čìm jsem byl

v jejich

přìpadě konkrétně zváben.

Domnìvám se však, ţe mě přitahovaly hezké fotografie ještě hezčìch
ţen, zahalené v jakémsi oparu snu, exotiky, vůně a nedostupnosti.
Buď jak buď, svět módy byl – reprezentovaný módnìmi fotografiemi –
součástì mého „nezúčastněného estetického zájmu“.

218

Roger Scruton nejen ve své knize Krása dosvědčuje, ţe:
„Nezúčastněnost

je

příznakem

„zájmu

rozumu“.

Nemůţeme

ji

vztáhnout k naší empirické povaze, ale výhradně k rozumu, který tuto
empirickou povahu transcendentuje a hledá ve světě smysl, jenţ by
byl závaţnější a úplnější neţ jakýkoli jiný, vycházející z našich
tuţeb.“219
Módnì časopisy pro mě v tomto smyslu představovaly jakousi
217

Srov. Např. (Alvesson & Skoldberg 2000)

218

(Scruton 2009:26) stran „estetického porozuměnì“ vysvětluje, ţe pokud se dìváme na
obraz, tento obraz nenì pouze zástupcem nějakého zobrazovaného předmětu,ale je předmětem
sám o sobě. V estetickém zájmu jedinci nejde pouze zobrazený předmět, ale hlavně o samotné
zobrazenì. A právě takový zájem tvořì hlavnì sloţku estetického proţitku.
219
(Scruton 2002: 52)
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protiváhu klasickým a modernistickým malbám, summu estetického
výrazu a stylu; svět, do kterého jsem měl zvláštnì potřebu nahlìţet.
Vzhledem k mé práci lze tak povaţovat tuto zkušenost za esteticky
formativnì záţitek. Jan Mukařovský řìká:
„Je tedy estetično, tj. oblast estetické funkce, normy a hodnoty,
široce rozestřeno po celkové oblasti lidského konání, je závaţným a
mnohostranným činitelem ţivotní praxe, a nejsou právy jeho dosahu a
významu ony estetické teorie, které je omezují na jediný z jeho
četných aspektů, prohlašujíce za cíl estetického záměru toliko libost
nebo citové vzrušení nebo výraz nebo poznání atd. Všechny tyto
stránky a jiné ještě zahrnuje estetično, zejména v svém nejvyšším
projevu, umění; avšak kaţdé z nich připadá jen takový podíl, jaký jí
přísluší při vytváření celkového postoje člověka k světu.“220
Vedle estetických záţitků povahy obrazové reprezentace mi tyto
magazìny poskytovaly materiál pro imaginaci či „snovou práci“.
Výtvory prezentované na jejich stránkách totiţ často leţely na hranici
snu, módnì kreace byly nenositelné, samoúčelné fantazijnì a bujely221
samy ze sebe, čìmţ proliferovaly „krásu“ do extrémnìch forem a
luxusnìch struktur.222
„Třešnìčkou na dortu“ pak býval cizokrajný parfém, tvořìcì často
produktovou přìlohu, který vše zahalil nepopsatelným kouzlem a
naivnì iluzì imaginárnìch světů cizìch krajů leţìcìch pod těţkou vůnì de
nervalovských či rimbaudovských přeludů...
Domnìvám se, ţe z výše řečeného je dostatečně patrné, ţe
jsem byl světem módy do značné mìry okouzlen. Však jsem do něj
také nahlìţel pouze zvenku; má prvotnì „THEORIA“ byla spojena
s pohledem, který se sváţel po lesklém povrchu módnìch magazìnů.
S ohledem na svůj výzkum jsem však cìtil, ţe pokud se mám pokusit
o tomto světě něco podstatnějšìho dozvědět, musìm si jej dobrovolně
220

(Mukařovský 1936: 42)

221

Srov. (Baudrillard 1998) a termìn hypertelie (ve smyslu nadměrného bujenì
estetizace) s původnìm biologickým termìnem viz (Komárek 1995: 31)
222
Tzv. luxusnì struktury lze interpretovat jako „bytì v plnosti“, uskutečněnì a
sebetranscendenci organismu v jeho meznìch moţnostech. Srov. (Komárek 2000:110),
přìpadně Nietzscheho „vůli k ţivotu“ či Neubauerovu „biomoc“.
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„odkouzlit“.
Věděl jsem, ţe se musìm stát „jeho součástì“ a vypravit se do
samotného „nitra módnì dţungle“. Brian Moeran pìše:
„Pro pozorovatele neexistuje polovičatá pozice – buď musíme
být úplně uvnitř, anebo nevyléčitelně mimo, neschopni pochopit
cokoli. Pozice privilegovaného pozorovatele je naprosto iluzorní.
Dokonce není moţné se dotknout byť povrchu věcí, jelikoţ věci povrch
nemají. Buď se dostaneme na samé dno, anebo vůbec nikam.“223
Oproti mému očekávánì, které zřejmě patřilo k jiţ zmìněným
„vágnìm představám“, nebylo snadné do tohoto světa vstoupit – natoţ
se do něj nechat za-světit v rámci nějakého „iniciačnìho rituálu“.
Poměrně

dlouhou

dobu

odolával

mým

pokusům

o epistemologický vstup, a pokud uţ se mi to „podařilo“, podobalo se
to „vlámánì do otevřených dveřì“.
V psychické rovině se tento proces projevoval tak, ţe jsem
kupřìkladu v průběhu pokusů o rozhovor naráţel na samé fráze či
floskule vyčtené z časopisů, které neměly ţádnou výpovědnì hodnotu.
Ve fyzické rovině jsem pak naráţel na tzv. „gatekeepery“224 – či
rovnou na vyhazovače, kteřì střeţili vstupy na módnì přehlìdky.
Byly to chvìle, kdy jsem si řìkal, ţe moţná nenì kam vstoupit.
Dával jsem za pravdu svým obavám, ţe svět módy je zkrátka takový,
jako mu je atribuováno – totiţ povrchnì. V existenci nějakých
„hlubšìch“ pater či dokonce „suterénů“, které by dokázaly vydat
nějaké podstatnějšì svědectvì o celkové struktuře, jsem přestával
věřit. Samotný módnì svět se mi jevil pevně a neprostupně zalitý
v PVC obalu – podobně jako se prodávajì ony „glossy“ magazìny;
sterilnì, bìlé, čisté a neposkvrněné – aby do nich nešlo před
zakoupenìm nahlédnout, natoţ je nějak nepatřičně „ohmatat“ či na
nich zanechat otisk prstu.
Chtěl jsem to zabalit, vzdát. Ale pak mě z časového odstupu
napadlo, ţe jsem ve své podstatě naráţel na jeden a ten samý sociálnì
223
224

(Moeran 2007: 1)

Srov. (Hendl 2005:152) a jìm popisovanou roli tzv. „dveřnìků“ v kvalitativnìm
výzkumu.
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paradox: k „členskému vstupu“ do módnì society mě vnitřně nic
netáhlo, ale vzhledem k výzkumu představovala mou referenčnì
skupinu.
Došlo mi, ţe jsem v tomto ohledu „skupinově nekompatibilnì“ a
tuto pociťovanou diskrepanci jsem se rozhodl řešit tìm, ţe se
přizpůsobìm a začnu ony módnì „modely“ imitovat. Udělal jsem tedy
to, co bylo nejsnadnějšì: osvojil jsem si část jejich specifického
ţargonu, sledoval módu a oblékal se tak, aby bylo patrné, ţe mi to
nenì lhostejné a zkrátka upřednostňuji módu nad duchem.
Tyto

„kosmetické

změny“

mi

zmìněné

„dveře“

skutečně

pootevřely, takţe jsem do nich mohl krátce nahlédnout, abych spatřil
zvláštnì sociálnì sìť mnohdy značně manýrovitých a excentrických
postav, které svými způsoby dostávaly pojetì módy jako sledu
extrémů a „módnìch výstřelků“.
Tehdy jsem částečně stačil nazřìt jejich vizuálnì a jazykový kód,
důraz na „pseudo/prestiţ“ a privilegované výsady módnìho světa.
Stále jsem však stál mimo tyto kruhy. Všichni image-makeři, grafici,
modelky, stylisti etc. se znali, coţ pravidelně stvrzovali aţ přehrávanou
srdečnostì „jedné velké herecké rodiny“ – a také pařìţskými „polibky“
na tvář či „vřelými objetìmi.“
Bylo mi jasné, ţe změny, které jsem na sobě učinil, jsou
dlouhodobě nedostatečné a ţe se budu muset změnit takřìkajìc
„z gruntu“.
Tato sebeproměna se v praxi odehrávala zejména na bázi těla –
jednalo se o celkovou rekonfiguraci figury, jejìho tvaru, Gestaltu.
Proto abych mohl být plněji akceptován a mé tělo se mohlo stát
„partnerem v dialogu“, nestačilo mìt jen přìslušný svrchnìk, který by
byl poplatný aktuálnìm módnìm trendům, ale také „somatotyp“, který
by se blìţil představám módnìho světa.
Vzhledem k tomu, ţe jsem pro účely své práce potřeboval projìt
do všech třech hlavnìch „pater módy“: módy pouličnì, průmyslové a
luxusnì225, nemohl jsem si nepovšimnout, ţe mé tělo procházelo
225

Srov. (Svendsen 2006)
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průběţnou transformacì, aby dostálo přìslušné estetické normě:
„Estetická norma, regulativ

estetické

funkce,

není

neproměnné

pravidlo, ale sloţitý, stále se obnovující proces. Svým rozvrstvením na
normy starší a mladší, niţší a vyšší atd. a jeho vývojovými proměnami
včleňuje se do vývoje společenského, vyznačujíc jednou příslušenství
jedincovo k jistému společenskému prostředí, jindy jednotlivcův
přechod z vrstvy do vrstvy, jindy konečně doprovázejíc a signalizujíc
přesuny v celkové struktuře společnosti.“226
Mé soma tak v rámci tzv. „somatické společnosti“227 procházelo
průběţnou

transformacì

a

oscilacì

mezi

mým

„přirozeným“

somatotypem a průběţnou sociálnì kontrolou228 ve smyslu toho, zda je
pro danou sociálnì strukturu dostatečně vhodné (fitness) a zda do nì
zapadá (fit in).
„Estetické poţadavky kladené na tělo“ se totiţ ve všech třech
uvedených oblastech módy, poměrně markantně, lišily:
Móda ulice, představujìcì „nejniţšì patra“ módy, vyţadovala tělo
spìše nenápadné, amorfnì, často hip-hopovým způsobem nachýlené a
jakoby volné a rozhozené.
Mezzanin a střednì část módy, reprezentovaná hlavně večìrky a
přehlìdkami, vyţadovala tělo spìše výrazně svalnaté a akcentované,
často křiklavě budìcì pozornost prostřednictvìm vystavovánì značek
„vyššì střednì či vysoké módy“ či přehnaného solárnìho opalovánì.
Nejvyššì patra módy naopak vyţadovala tělo vysoké, štìhlé a
jakoby sepnuté v lehkoatletickém svalovém korzetu. Jeho základnì
vlastnostì měla byla uvolněnost, leţérnost a elegance v souladu
pohybů. Pouţìvaný oděv byl povětšinu „nadčasový“ – vznášel se nad
módou, mrzkou a nìzkou řìšì pomìjivosti.
V praxi to – z hlediska tělesných „metamorfóz – znamenalo
226
227
228

(Mukařovský 2001: 148)
Srov. (Petrusek 2006: 353–360)

Tělo, resp. potlačovánì a sublimace smyslovosti, sexuality a tělesnosti odhalily
základnì rys procesu moderny a vedly také k zájmu historické antropologie „o analýzu
tělesných činnostì, o proměnu vnìmánì těla a o tělesné výrazové formy“ (Dülmen 2002:60).
V sociokulturnì antropologii lze za metodologické práce povaţovat kupřìkladu práce Mary
Douglas, která se soustředila zejména na kulturnì analýzu těla, a v tomto ohledu rozlišila
kategorie čisté/nečisté a podobně jako Foucault sledovala tělo jako prostředek symbolické
sociálnì kontroly. Srov. (Soukup 2000: 169).
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předevšìm časté drţenì diet a fyzická cvičenì. Nebyl to samozřejmě
tělesný záţitek zdaleka tak intenzivnì, jako jej popisuje Loic Waquant,
ale bylo nutné jej podstoupit proto, aby se člověk stal organičtějšìm
„členem“ studované society: „Nepochybuji, ţe důvěru frekventantů
woodlawnské tělocvičny bych nikdy nezískal, kdybych se stal jedním
z nich s proklamovaným cílem studovat je, neboť právě tato intence
by neodvolatelně pozměnila můj status a mou roli v tomto sociálním a
symbolickém systému“229.
Vedle proměny tělesnosti, která vznikla na základě pozorovánì a
imitace „modelů“, vyvstala v průběhu výzkumu druhá změna, která
byla tentokráte spojena s epistemologiì pozorovánì. A to osvojenì si
role „módnìho fotografa“ – podle mého názoru zlomový bod, který mi
postupně umoţnil projìt „všechny patra módy“. Fotoaparát mi totiţ
poskytoval „optický štìt“, za nějţ jsem se „mohl schovat“, kdyţ jsem
to potřeboval, ale také se přiblìţit kupřìkladu pouličnìm subkulturám,
kam bych se asi jinak, s ohledem na věk i dress code, těţko dostal.
Vedle odrazného „optického štìtu“ mi aparát rovněţ umoţnil
„opticky spojit“ antropologickou dvojlomnost subjektivnì účasti – a
objektivnìho pozorovánì. Převáţně s jeho pomocì jsem prováděl jiţ
zmìněné observing participation230 namìsto klasického participant
observation.
S Olympusem a posléze Canonem na krku jsem se tedy
postupně vydával na „cestu za dobrodruţstvìm“ a prošel s nìm ulice
New Yorku, Pařìţe, ale třeba i nechvalně proslulé neapolské sìdliště
Scampie. Toto dobrodruţstvì se stalo integrálnì a niternou součástì
poznánì, o němţ hovořì autor slavného sociologického pojednánì o
módě, Georg Simmel: „Dobrodruţství je v ţivotě jakýmsi ostrovem,
který si svůj začátek a konce určuje podle svých vlastních tvořivých
sil, a nikoliv, tak jako část nějakého kontinentu, zároveň podle sil
působících v jeho hranicích i mimo ně. Tato ostrá ohraničenost, která

229
230
2004).

(Waquant 2004:34)
Termìn observant participation pro etnografické účely explicitně navrhuje (Wacquant
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dobrodruţství vyzdvihuje z celkového běhu osudu, není mechanická,
nýbrţ organická: stejně jako si organismus svoji prostorovou formu
neurčuje jednoduše tím, ţe ho zprava i zleva něco omezuje, nýbrţ
hybnou silou ţivota formujícího se zevnitř, není ani dobrodruţství
u konce proto, ţe začíná něco jiného, nýbrţ jeho časová forma, jeho
radikální

„bytí

u

konce“

je

přesným

výrazem

jeho

vnitřního

smyslu.“231
Vzhledem k tomu, ţe se domnìvám, ţe prizmatem fotoaparátu
ve vzácných okamţicìch docházelo k svědectvì toho, ţe: „Empirické
má jistou jemnou formu, která se svým předmětem splývá tak
niterně, ţe se mění v teorii,“232 učinil jsem vybraný vzorek fotografiì
součástì této práce – neboť diachronně, napřìč časem, dokumentujì
tento „svět změn“, jehoţ jsem byl jako výzkumnìk nedìlnou součástì.

Obr. 8. Přednì teoretička módy, Valerie Steele, ředitelka Museum at the Fashion Institute of
Technology, New York.

231

(Simmel 2006: 46)

232

(Goethe In: Berger 2009: 45)
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5. TEORIE TRENDU JAKO VIZUÁLNÍ ZMĚNY
„Trend je odraz společnosti. Odráţí to, co se v ní odehrává, kam
společnost směřuje, kde se nachází. Je to dynamický tep aktuálních
proţitků, které se odráţejí v další tvorbě,“ uvedla k povaze trendu
Lolo.
Na tradičnìm definičnìm spojenì mezi trendem, směrem a
pohybem, se ostatně shodovala většina respondentů: „Trend je
objevné, nové i staronové směřování určitého jevu. Myslím si, ţe síla
trendu pramení z vývoje, který je přirozený, nové a nové jde stále
dopředu (…).“233
Na základě analýzy dat jsem však jako centrálnì kategorii teorie
zvolil konceptuálnì model trendu jako vizuální změny.
Učinil jsem tak z důvodu, ţe jako jediný splňuje nároky určené
metodologickými charakteristikami234; je dostatečně abstraktnì, ale
zároveň souvztaţně spojuje analytické kategorie a subkategorie.
Významová jádra tohoto centrálnìho konceptu byla přìtomna a
šìřeji reflektována ve všech rozhovorech, v nichţ byl trend nečastěji
vnìmán jako pohyb a směr, jehoţ výslednicì je „změna“:
„Trend tě nějak osloví, napadne… někdy dokonce uchopí… a ty
se podle něj začneš jinak chovat, jinak oblékat, všímat si jinejch
věcí.“235
Tato změna se v působenì trendu zdaleka netýkala jen módy a
vnějšìho vzhledu člověka, ale aktéři reflektovali i jejì širšì sémantické
pole:
„Trendy se týkaj' celý společnosti… Myslím tím, kdyţ je třeba
nějak směřovat chování lidí, rozumíš. Reklama, obchod, ale třeba i
politický volby. Trendy vţdycky musí nějak hýbat společností, nějak ji
233
234

Tara

(Straus & Corbin 2008: 105) rozeznávajì pět kritériì pro výběr centrálnì kategorie.
Taková kategorie musì být dostatečně abstraktnì, aby k nì ostatnì hlavnì kategorie mohly být
přiřazeny. Dále se musì frekventovaně objevovat v datech prostřednictvìm svých indikátorů.
Musì z dat logicky vyplývat a být s nimi konzistentnì, nikoli datům vnucena. Zároveň musì být
dostatečně abstraktnì, aby mohla být vyuţita v jiných substantivnìch oblastech, vedoucìch k
rozvoji obecnějšì teorie. Konečně se společně s růstem vztahů zahrnujìcìch centrálnì kategorie
musì zvyšovat jejì explanačnì hodnota.
235
Jakub
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posunovat dopředu, prostě měnit,“ domnìvá se Boss.
Samotné působenì „trendu jako změny“ bylo zaznamenáno
zejména v rámcových dimenzìch, jako je myšlenì, chovánì, emoce,
vkus, identita a společnost – přičemţ tyto vydělitelné klastry jsou
součástì kategoriì a subkategoriì teorie trendu jako vizuálnì změny.
Změna, a to je podstatné, totiţ musela být pro aktéry
„viditelná“: člověk ji musel zaregistrovat – na sobě či ostatnìch. Tento
posun v prahu vnìmánì byl nejčastěji aktéry popisován jako vizuálnì
rozdìl či odhraničenì:
„Módní trend je výraz doby. Je to zkrátka něco, co je v kaţdé
době nějakým způsobem najednou vidět a zároveň to (slovo „to“
zdůrazňuje, pozn.aut.) musí být odlišné od předchozí sezóny. Nebo
předchozího stylu. Je to něco, co dělí společnost na ty, kteří to vidí a
na ty, kteří jsou out. Je jasné, ţe trendy ovlivňují společnost daleko
více, neţ se zdá na první pohled,“ řìká Tara.
Gabi vizuálnì odhraničenì vnìmala následovně:
„Začala jsem se oblíkat podle jiného trendu, protoţe jsem si na
sobě a hlavně asi podle vrstevníků všimla, ţe tohle je na 21 let uţ
moc. Vlastně kaţdej novej trend, který jsem si vybrala, mě nějak
změnil. Asi to zní to dost povrchně, ale nový šaty z tebe jakoby váţně
udělaj novýho člověka. Změníš styl, jinak mluvíš… třeba se taky
stýkáš s jinýma lidma… Tu změnu v tobě tim novym oblečením
vlastně najevo. Třeba holka, kdyţ se s někym rozejde, potká někoho
novýho, tak si většinou hnedka změní účes (…).“
Móda se v tomto ohledu obecně jevila jako kulturně sdìlená
forma estetického výrazu; stylu, který je v daném čase vizuálně
rozeznatelný a na němţ je „kolektivnì shoda“. Nový trend a sama
módnì změna byla vnìmána na základě „vizuálnìho rozdìlu“, který
tvořil ono batesonovské: „Difference, which makes a difference.“236
Jakub řìká: „Nový trendy jsou vţdycky módní. Tak je všichni
berou, těţko by to mohlo bejt nějak jinak. Jsou to vlastně takový
odchylky. Větší či menší rozdíly, kterých si všimneš na ulici. Někdy
236

Srov. (Bateson 2006)
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doslova zíráš, co je právě v módě, kam se zase posunula. Jde to
rychle. Většinou se nový trend objeví, kdyţ to ostatní je okoukané a je
toho všude moc. Já si to ani nepřipouštim, ale najednou zjistim, ţe se
tomu začnu nějak přizpůsobovat… měnit se... a ani třeba kolikrát
nechci (…).“
Pro to, aby byl s to tuto změnu trend způsobit, bylo podle
výpovědì aktérů důleţité, aby byl a) sociálně nakaţlivý či mocný:
„musí tě to nějakym způsobem chytnout, prostě dostat“237, b) musel
působit tak, aby – alespoň pocitově – proměnil celkovou aparenci
daného člověka. Jinými slovy: aby došlo k „viditelné změně image“:
„(…) pokud si koupíš něco novýho, nějakou novou věc (šaty, módní
doplněk, pozn. aut.), tak to neznamená, ţe máš novej styl. Trend tě
nutí si ty věci dokupovat a dávat si je dohromady. Prostě tě to nějak
celkově dostane… uţ v tom stylu prostě jedeš…“238
Analýza výpovědì aktérů, byť z velké

části retrospektivnì,

potvrdila, ţe k podobným změnám a „totálnìm ovládnutìm“ módnìm
trendem docházelo nejčastěji v obdobì „bouřlivých změn“, ve kterých
docházì k prudké „defragmentaci mozku“239 , hledánì identity a jejìho
ukotvovánì ve světě.: „Tak za mlada jsem taky blbnul, ţe jo, to se
v podstatě o nic jinýho člověk nezajímá. Parta, hučíš do rodičů, ţe
potřebuješ tyhle dţíny, protoţe ty, co máš, vyšly z módy... Jinak to asi
nejde,“ vzpomìna na mládì Milan. ¨
Gabi to vidì z menšìho odstupu: „Já si tak prostě hledala a
vlastně hledám osobní styl. Jak chci vypadat, působit. Vizáţ je důleţitá
a její hledání je prostě často pokus – omyl.“
Vedle této, vìceméně zřejmé věkové kohorty, však aktéři
uváděli, ţe na ně trendy působì i v obdobì vynořujìcì se240 i pozdnì
dospělosti.
Nejčastějšìm odůvodněnìm prolongace působenì trendů do
pokročilejšì věkové kategorie bylo, ţe „(…) všichni přeci chtějì jìt
237
238
239
240

Dan
Wera
Srov. např. (Martin 1996)
Viz výzkum GFK (Straka 2007)
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s dobou, drţet s ní krok, nebýt za outsidery.“241
Módnì trend byl v tomto přìpadě synonymem modernosti,
pokroku a schopnosti těmto „výzvám“ osobnostně dostát. Milan se
v tomto smyslu vyjádřil následovně: „Občas ty trendy sleduju, no,
přečtu si i sem tam nějaké drby, člověk se musí nějak udrţet
v obraze,“ dì Milan. Petra to vidì komplexněji:
„Nikdy bych si nepřipustila, ţe se chci oblékat jako ostatní. Jako
stádo. Ale ono být individualita, jít proti proudu… a myslim, ţe se to
týká nejen módy… je docela náročný. (…) Já trend zaregistruju, kdyţ
je hodně populární. Je zkrátka hodně vidět. Často ho pak následuju,
protoţe jsem si ověřila, ţe se poté cítím mnohem líp. Člověk je
součástí té vlny, v proudu ţivota. Asi mám pak pocit, ţe ten ţivot tolik
neutíká. Nebo to jen nevnímám.“
V podobném

ohledu

byla

změna

trendu

podstupována

v okamţiku, kdy člověk cìtil potřebu „změnit image“:
„Svůj look překopu vţdycky od základu, kdyţ mám za sebou
dlouhá období, kdy se mi nedaří. Chci se tou novou vizáţí od
minulosti... od toho starýho já… nějak oddělit. Člověk se chce zkrátka
někam posunout.“242
„Posunout“ – to slovo mi tenkrát utkvělo v paměti. A to
z důvodu,

ţe

se

spojilo

s ostatnìmi

pojmy,

které

–

kauzálně

propojovaly – rodìcì se teorii „trendu jako vizuálnì změny“.

Přitom

neţli

způsob

jsem

výzkum

začal,

domnìval

jsem

se,

ţe

mechanomorfnìho modelovánì „módnì změny“ je ve výzkumné otázce
vnucen „etickou perspektivou.“

243

Jakým mi bylo překvapenìm, ţe trend byl jako mechanismus či
„causa efficiens“ vnìmán i samotnými aktéry. V tomto smyslu aktéři
se nejčastěji popisovali působenì trendu jako: „posunutí“, „chycení“,
„postrčení“, „napadení/přepadení“, „pohnutí“ či dokonce „nakopnutí“.
Jakub řìká: „Kdyţ se nad tím zamyslim, tak tě trend nějakym
způsobem sám od sebe nakopne něco změnit. Těţko se to popisuje…já
241
242
243

Petra
Petra
Srov. (Pike 1967) a jeho „emickou“ a „etickou“ perspektivu v antropologii.
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nevim… třeba kdyţ tě najednou něco převratnýho napadne, ty odloţíš
všechny věci stranou a běţíš si to honem rychle zapsat na cokoli, co
máš po ruce. Taky pořádně nevíš, proč to děláš.“
Toto mechanické modelovánì trendu a jeho působenì dokonce
prostupovalo módnì průmysl jako celek. Módnì cyklus tìmto způsobem
zìskal mechniku „dobře namazaného stroje“.
Lolo řìká: „Trend v módě pro mě znamená palivo, díky kterému
se celý byznys pohybuje. Těch variant, kde na nadcházející trend
narazíte je mnoho. Můţe se jednat o novou technologii, která inspiruje
k novým fantaziím. Nebo o nástup nové popové hvězdy či nový film,
který pohne celou společností, buď svou filosofickou výpovědí, nebo
estetickou.“
Vlastnì zdroj onoho „ponouknutì“ ke změně vnìmali aktéři jako
„extrasomatické“ a „imateriálnì“ povahy, které k nim přistupuje zvenčì
a je zaznamenáno v drtivé většině zrakovým smyslovým kanálem:
„K tomu abys změnil styl, potřebuješ zahlídnout něco, co tě
zaujme. Co se ti nějak líbí. Je celkem jedno, jestli v časopise,
v televizi, na ulici. To je celkem jedno. Najednou tě to prostě chytne a
ty si řekneš si: jo, jo, to je ono...“244
Přestoţe se mi se slovy jako „chytnutì a napadenì“ asociovala
móda jako mem a jeho typický způsob přenosu, aktéři tento základnì
mechanismus nepopìrali, ale zároveň nad tento rámec připisovali
trendu svého druhu specifickou in-formačnì povahu.
Ta se vìce neţli „povrchně šìřìcìmu se memu“ podobala
zhuštěným in-formačnìm ohniskům, které je po sociálnìm přenosu informovala „podle sebe“:
„Trend je něco, co tě nějak naplní. Máš kde čerpat, většinou to
nekončí u ohozu, ale je k tomu i nějaký ţivotní styl, nový názory na
ţivot, kníţky, co můţeš číst, hudbu co k tomu můţeš poslouchat.
Většinou ten trend pak změníš aţ zase ve chvíli, kdy uţ z toho nic
nevytáhneš.“245

244

Dan

245

Jakub
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Informačnì kompozice trendu by se v tomto ohledu dala
připodobnit „sebe-tvorbě“ na principu autopoésis – nebo – lyričtěji,
k „Popelčině ořìšku“, v kterém byly naskládány několikeré šaty, spolu
se „zapošitými instrukcemi“, co si s nimi počìt a kam s nimi vyrazit.
Do velké mìry tomu konvenoval i názor ze strany „producentů
módy“: „Trendy jsou… něco jako skládanka… balík, který postupně
rozbalujete. Pokud se trend dělá marketingově, tak ho nepostavíš na
zelený louce. Vţdycky má v sobě něco přitaţlivýho z doby. Nějaký
tajemství, který pak baví rozvíjet jako příběh. Skutečně silný trendy
tuhle moc mají,“ soudì Kay.
Velice pregnantně se v tomto ohledu vyjádřila Mìna: „Trend – to
je vlastně návod k vyjádření. A lidé potřebují hledat vztah ke světu
pomocí vnějších znaků, aby tak rozeznávali sobě blízké. Trend není
jen slupka, je to myšlenkový směr.“
V tomto ohledu aktéři vnímali

in-formačnì potenciál trendu

často jako „stavebnì plán“, určený kupřìkladu k

dosaţenì „ideálnì

figury“, resp. esteticky optimalizovaného Gestaltu246:
„Kdyţ uţ tě něco chytne…(módní trend, pozn. aut.), tak to chceš
doladit do detailu. Hned tak neskončíš. Všechno si ladíš tak, dokud ti
to uplně nesedne, dokud nemáš pocit, ţe se v tom cejtíš jako ve svý
kůţi,“ myslì si Wera.
Na základě těchto výpovědnìch kategoriì by se dalo do značné
mìry konstatovat, ţe módnì trend je vnìmán jako svého druhu
vizuálně

–

in-formačnì

povahy,

funkčně

podoben

„symbolu“

v Geerztově sémiotickém pojetì kultury.247
Podle Clifforda Geertze nelze kulturu hledat v neviditelných
246

Srov. Lorenzovu estetiku, vnìmánì organismu jako celku a kultivaci celostnìho
(estetického vnìmánì). Viz (Stibral 2006: 9)
247
Clifford Geertz navrhl „(…) povaţovat kulturu za uspořádaný systém vztahů a
symbolů, v jejichţ mezìch se odehrává sociálnì interakce; a povaţovat sociálnì systém za
vzorec sociálnì interakce samotné. Na jedné úrovni se jedná o rámec věr, výrazových symbolů
a hodnot, kterými jednotlivci definujì svůj svět a vytvářejì si úsudky; na druhé úrovni se jedná
o nepřetrţitý proces interaktivnìho chovánì, jehoţ trvalou podobou nazýváme sociálnì
strukturou. Kultura je tkanivem významů, kterými lidské bytosti interpretujì svou zkušenost a
řìdì své jednánì; sociálnì struktura je forma, kterou toto jednánì na sebe bere, skutečně
existujìcì sìť sociálnìch vztahů. Kultura a sociálnì struktura jsou jen různé abstrakce stejných
jevů. Jedna přistupuje k sociálnìmu jednánì s ohledem na jeho význam pro ty, kteřì je konajì,
druhá k němu přistupuje z hlediska jeho přìnosu k fungovánì určitého sociálnìho systému.“
(Geertz 2000: 167–168)
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strukturách existujìcìch v lidské mysli, ani v souborech konkrétnìch
vzorců chovánì, nýbrţ v symbolických systémech, které na rozdìl od
genů leţì vně lidského těla. Prostřednictvìm těchto symbolů pak
spolupůsobì kulturnì vzorce jako plány, návody či

instrukce pro

organizovánì chovánì a jednánì.
Lidé jsou podle Geertzovy teorie „zoufale závislí na takovýchto
negenetických, vnějších řídících mechanismech“248, bez kterých by
byli jakýmisi nefunkčnìmi zrůdami a jejich chovánì by bylo „pouhým
chaosem bezúčelných činů a výbušných emocí, a lidská zkušenost
zcela beztvará.“249
Na rozdìl od Geertzových symbolů či „pavučin významů“ se
zasutými informacemi určenými pro interpretaci však vnìmali aktéři
trend jako in-formaci, která obsahuje přìmý směr, direkci vedoucì ke
změně – ať jiţ v makro či mikro kulturnì perspektivě. V tomto ohledu
vnìmali trend jako silný „informačnì drive“: „Trendy jsou energií, která
nás ţene dopředu, nejenom v módě, ale i v kultuře, technologiích,“
dodává Mìna.
„Informačnì drive“, který aktéři trendům přisuzovali, byl ostatně
spìše průbojné a agresivnì a silně pohyblivé povahy. Trendy neustále
odněkud na aktéry „útočily“, čìmţ se nepodobaly ţádným statickým
informačnìm jádrům, ale – metaforicky řečeno – spìše ţralokům, kteřì
v neustávajìcìm

pohybu

brázdì

oceány

informacì

a

memeticky

„soutěţì“ o to, kolik toho „urvou“: „Trendu se těţko vyhneš, protoţe
na nás útočí všude kolem… média… obchody… a kdyţ uţ tě chytne,
tak tě jen tak nepustí,“ domnìvá se Sára.
Lolo si myslì, ţe: „V módě se dnes hodně rychle šíří inovace. A
netýká se to jen oblečení. Kaţdá z nich se samozřejmě nechytne, ale
mám pocit, ţe to pohání kulturu jako takovou, dělá ji to dynamickou.
Ale pokud přijde něco opravdu hodně výrazného, lidi to převezmou a
rychle se to rozšíří, tak to můţe změnit obraz světa, jak jsme ho
předtím znali.“

248

Geertz (2000: 57) „

249

Geertz (2000: 58)
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Teorii trendu jako vizuálnì změny tak ve výsledku chápu tak, ţe
módnì trendy slouţì předevšìm k vizuálnì expresi, interpretaci či
rekonfiguraci celkového tvaru „podoby“250 ve smyslu (EIDOS, IDEA)
jednotlivce, ale kupřìkladu, myšleno v makroperspektivě a širšìm slova
smyslu, i „kulturnìho vzorce“ (patternu).251
5.1. MODI OPERANDI: MODELY MECHANISMŮ MÓDNÍ ZMĚNY
V módnìm

průmyslu

se

pro

prezentovánì

šatů

pouţìvajì

modelové a modelky, které šaty předvádì na přehlìdkovém mole.
Pro

účely

této

práce

budeme

jako

módy,

resp.

modely

označovat jednotlivé kategorie představujìcì „modely mechanismů
trendu“, spolu s jejich „modi operandi“ – typickými vzorci „chovánì,
zvyků a vlastnostì“.
Jednotlivé (sub)kategorie jsou pojmenovány podle nadřazeného,
a přitom podle mého názoru výstiţného pojmu, který je jim dle
metodologického doporučenì „ušit na mìru“.252
Dìlčì modely jsou posléze uváděny na „přehlìdkové molo“
pomocì „intra“. Jeho prostřednictvìm je čtenář „uveden do obrazu“,
v jehoţ rámci se - na základě denìkových záznamů a mem – krátce
seznámì

s terénem,

klìčovým

informátorem

či

charakteristickou

situacì, která se výrazně podìlela na „vhledu“ do jednotlivých
teoretických konceptů či situacì.
Těmito modely, ve stručné charakteristice, jsou:

250

Eidos se vztahuje k sebeprezentaci ţivých bytostì směrem k okolnìmu světu:k tomu,
jak vypadajì, jakou zjevujì podobu, ideu, identitu či esenci a jak se tìmto ostatnìm z daného
druhu podobajì, ale také se vůči nim odlišujì. Srov. (Markoš 2002:68)
251
Srov. (Benedictová 1999)
252

Jak doporučuje např. (Miovský 2006: 229)
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MÓDNĚ PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX
– Tento model popisuje mechanismy působenì trendu v rámci
módnìho průmyslu.
NEO /RETRO/MÁNIE
– Zahrnuje mechanismy trendu spojené s „módnìmi novinkami“
či naopak s výpůjčkami z módnì historie.
A/SOCIÁL
– Popisuje mechanismy trendu spojené se sociálnìmi aspekty
lidské existence.
IDENTIKIT
– Zastřešuje mechanismy trendu spojené s módou ve vztahu
k lidské identitě.
EMO
– Model, který popisuje spojenì působenì trendu ve vztahu
k emocìm.
ZEITGEIST
– Kategorie, která spojuje mechanismy trendu s fenomény, jako
je synchronicita či „duch doby“.
SVÁDĚNÍ
– Shrnuje operovánì mechanismů trendu ve vztahu k atraktivitě a
sexualitě.

77

5.2. MÓD: MÓDNĚ PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX

Obr. 9. Mášina kamarádka. New York.

5.2.1. INTRO: MODELKA MÁŠA
Mášu jsem potkal v New Yorku; byla to Ruska, kterou domácì
agentura vyvezla do Velkého jablka jako atraktivnì východoevropský
typ, který je v módnìm průmyslu stále v kurzu.
Kdyţ jsem ji uviděl poprvé, zrovna pózovala na ulici, oslněná
velkým světem, jednobodovým reflektorem, rozptýleným světlem
softboxu a pozlátkem budoucì modelkovské kariéry.
Vlna zářivých, špinavě blonďatých vlasů, prozařovala vcelku
všednì a šedivé newyorské odpoledne.
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Nevìm, zda to bylo tìm, ţe mě s velkou zrcadlovkou na krku
vnìmala jako fotografa, který scénu pozoroval a dokumentoval pro
tisk, ale přes pár konverzačnìch frázì jsme se dali do řeči.
Jak jsem záhy pochopil, Máša prozatìm stála na samotném
prahu svého předpokládaného úspěchu. Zpočátku na mě neměla moc
času – i o přestávkách mezi jednotlivými photo sessions byla
přìkladně „byzy“.
Nebylo to přìliš k podivu – chtěla ostatně udělat „dìru“
v módnìm „býznese“ – a moţná proto bylo téměř kaţdé jejì druhé
slovo „tréndy“. Trendy muselo být všechno: počìnaje lìčenìm a konče
nasvìcenìm fotografie. To slovo – trendy – bylo pro Mášu jakýmsi
klìčem či šémem, který uváděl celý módnì průmysl do pohybu.
Máša

sice

zatìm

společně

s

kamarádkou

pózovala

na

zaprášených nároţìch, ale podle nì to bylo nutné podstoupit pro to,
aby se jednou stala „glamour“ a dostala se do vysokých pater módy
jako „top modelka“.
Máša zkrátka snila „svůj sen“, který s nì sdìlì miliony dìvek po
celém světě. Protoţe jsem chtěl poznat jejì vysněnou práci poznat a
lépe ji porozumět, pokoušel jsem se z vnějšku pozorovat soukolì
módnìho byznysu, do kterého se dobrovolně navezla.
Po čase se mi podařilo krátce nahlédnout i do „zákulisì“ právě
exponované scény a mohl jsem tak sledovat, jakým způsobem se
dramaturgicky

pracovalo

s jejì

„fasádou“,

resp.

„vzhledem“

a

„scénou“.253
V neposlednì řadě jsem také mohl sledovat „tým“254, který se
pravidelně

a

centricky

„otáčel“

kolem

„hlavnì

hvězdy“

a

prostřednictvìm stylingu, lìčenì a svìcenì zesiloval jejì „pozlátko“
v „jasnou zář“.
Jelikoţ

jsem

prostřednictvìm

těchto vhledů

do

zákulisì

a

celkového „ustrojenì“ scény mohl pozorovat dvojlomnost inscenované

253

Srov. (Goffman 1999) a jeho pojem „fasáda“, která se skládá z vzhledu, scény a
chovánì, které definujì sociálnì roli.
254
Srov. (Goffman 1999) a jeho pojem „tým“, který se nad úrovnì individua snaţì
prostřednictvìm sociálně-dramaturgických aktů o vyvolánì dojmu či pocitů u obecenstva.
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sociálnì role modelky, vyvolávaly ve mně typické „modelkovské pózy
na oko“ , které jsem mnohdy i obdivoval v módnìch časopisech, spìše
lehký smìch.
Imperativ trendů „módnì fotografie“ totiţ Mášino tělo doslova
lámal a ohýbal jako bonsaj do krkolomných póz a nezvyklého úhlenì a
posazenì končetin. Vše působilo naprosto nepřirozeně a jalově – o to
vìce, ţe to bylo předváděno se všì váţnostì a tzv. „v roli“.
V jedné z četných coffee-breaks mi Máša nad kelìmkem svého
Starbucks latte prozradila, ţe je to zkrátka nutné.
Pochopil

jsem

tehdy,

ţe

fotograf

po

Máše

poţadoval

nepřirozenou a často extrémnì posturiku proto, aby do velké mìry
eliminoval to, ţe na ni bude oko konzumenta módnìch časopisů
zvyklé. Máša tedy měla působit neokoukaně a vystupovat z vizuálnìho
„pozadì“ jako „figura“, která budì pozornost.
Mášino tělo bylo součástì módnìho průmyslu – a ten si jej
tvaroval po svém.
„Dlaně, ruce, společně s prsty musí vypadat, ţe jsou dlouhé,“
postavila se z ničeho nic Máša a odloţila svůj kelìmek.
„Dlouhé prsty na muţe působí opravdu hodně přitaţlivě.“
„Potom chodidla,“ vytáhla se na lýtkách. „Chodidla musí být
vyšponovaná jako u baletky, tohle (ukazuje na klenbu) musí vytvářet
s tímhle (ukazuje na holeň) jednu dokonalou linku.“
„A pak tyhle kosti (sahá si na klíční kost), jak se jim vlastně
říká… tak ty prostě musí být takhle zvednuté nahoru a vysupovat
ven,“ dodala a zvláštnìm pohybem paţe a hrudnìku si viditelně
vysadila pravou klìčnì kost a ve výsledku to kupodivu působilo
vizuálně přitaţlivě.
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Obr. 10. Novinová karikatura z roku 1913 z časopisu Life zpodobňujìcì ďábělskou moc módnìho
diktátu.

5.2.2. MODI OPERANDI
„To máš tak. Rozumíš. Trendy se v módě strašně zrychlujou,“
povìdá mi Boss ve své kanceláři a houpe se u toho sebevědomě na
ţidli. „Lidi uţ jsou trochu přesycený. Ale ty základní pravidla fungujou
stále. Jen musí být mnohem sofistikovanější, chytlavější. Trend office
zpracuje hlavní události a nálady ve společnosti a ty dostaneš na stůl
takovou paletu toho, na co by lidi měli zabírat, rozumíš. Barvy, ţivotní
styly, hudba, módní doplňky. (…) To pak analyzuješ a dáš to
návrhářům do lookbooku. Oni se pak na to naladí a vyberou si, který
trendy do lidí pošlou, aby na ně zabírali…“
Mìna, se zkušenostì módnì návrhářky, řìká: „Pokud jde o práci
v oděvním průmyslu, tak v trendových studiích probíhá neustálý
výzkum,

specialisti

po

celém

světě

dávají

dohromady

střípky

současných událostí, aby následně ty nejsilnější proudy určily budoucí
směřování módy. Ve chvíli kdy tyto trendy najdou a pojmenují, jsou
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zpracovány vizuálně: atmosféra, forma, silueta, barevnost, stylizace.
Hlavních trendů je hned několik, aby oslovily co nejširší veřejnost,
vlastně se v nich převedou ta témata v daných formách, materiálech a
barevnosti.

Vše

musí

pracovat

pro

vyjádření

a

podpoření

zpracovávaného tématu. Materiály a zpracované inspirační lookbooky
jsou poté prezentovány s ročním předstihem na odborných veletrzích.
Poté se témata dostávají k výrobcům konfekce, dostávají se do širšího
oběhu a dál uţ to nejspíš znáte (…).“
Tradičnì zakořeněnì představy spočìvajìcì v tom, ţe „módnì
průmysl“ je jakousi lìhnì a zároveň určujìcìm arbitrem co se týče
„mechanismů trendu“, je bezesporu historicky velice silně zakořeněné
a jako takové se projikovalo i do vnìmánì jednotlivých aktérů. Jednalo
se vůbec o nejzastoupenějšì oblast ve výpovědìch, ze které podle
aktérů „pocházejí trendy, které ovlivňují, jak máme vypadat a co si
oblíkat.“255
Zatìmco v historických

počátcìch módy „trh a vkus“ určoval

couturiér,256 svrchovaný arbiter elegantiarum, dnes, v době masových
a

nových

médiì,

je

systém

současného

módnìho

průmyslu

polycentrický a zároveň decentralizovaný.
V praxi to znamená, ţe výrobnì centra a jednotlivé instituce jsou
zpravidla

pro

umořenì

výrobnìch

nákladů

rozesety

„po

celém

globalizovaném světě“ – a samotné vytvářenì módy a módnìch trendů
je otázkou součinnosti celé sìtě specializovaných pozic a institucì,
včetně jakýchsi „augurů“ na vycìtěnì a předpovìdánì trendů ve
společnosti, jejichţ „věštecké uměnì“ se nazývá trend-forecasting.257
Moţná i z toho důvodu byly prvotnì odpovědi aktérů, které odkazovaly
k módnìmu průmyslu – jako zdroji „generovánì trendu“ – z velké části
poměrně vágnì. Ve své podstatě spočìvaly často v kusých, „mocensky
nezaostřených“ a blìţe nereflektovaných odpovědìch typu: „Co se nosí
se odvíjí podle toho, jaký se vyhlásí sezónní barvy.“258 A nebo: „Tyhle
255
256
257
258

Sára
Srov. (Lipovetsky 2002: 119) a jeho historiografii „haute couture“.
Viz. mód Zietgeist
Gabi
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značky jsou teď in, protoţe byly na Fashion Weeku a hodně se o nich
mluví…“259 Popřìpadě: „Nechápu, jak ty redaktorky těch časopisů
můţou tohle pustit mezi lidi jako trend.“260 Pokud uţ mezi aktéry
nastal sémantický průnik ve shodě, která „mocenská ohniska“
vytvářejì nejsilnějšì mechanismy trendů, pak byla uváděna zejména
masmédia, konkrétně pak „módní magazíny „TV fashion shows“261, ale
také „sociální sítě a internet.“262

Přijmeme-li

fakt,

ţe

trend

samotný ex definitione implikuje „udánì směru“ a následnou „změnu
kurzu“, nenì bez zajìmavosti, ţe aktéři jeho působenì pociťovali a
metaforicky modelovali jako – do velké mìry autoritativnì – „tlak
shora“.
Módnì a společenské časopisy263 podle výpovědì aktérů „diktují
trendy“264,

na

správný

módnì

„bonton“

a

společenskou kritiku

vhodnosti a/nebo naopak nevhodnosti outfitu zase dohlìţì k tomu
institucionálně zmocněná „módní policie“265:
„Trendy jsou nám vnucovány, především v módních časopisech.
Nemusíme tápat, přímo je nám dáno, co bychom měli, u čeho budeme
mít jistotu, ţe je to správné. A většina z nás se tím taky řídí. Kdyţ se
navíc dostaneme do koloběhu trendů, začne nás bavit samotné čekání
na další změnu, kterou módní časopisy přinesou,“domnìvá se Gabi.
Tento

aktéry

vnìmaný

„tlak

shora“,

kombinovaný

aţ

s „foucaultovským dohlìţenìm a trestánìm“ nedodrţenì společenskoestetických norem, se konkrétně projevoval jako mechanický „tlak
zvenčì“ či „mediálnì lis“, který je obtìţné ustát z hlediska obtìţnosti
sledovánì velkého mnoţstvì migrujìcìch trendů. „To máš pocit, ţe ten
tlak se na tebe valí všude. Na jednu stranu si říkáš, co je to za blbost,
259
260
261
262
263

Wera
Milan
Např. Gabi
Např. Wera, Jakub

Tradice módnìch magazìnů jako „zpravodajů módnìch novinek“ začala ve Francii v roce
1763 s Le Mercure Galant. V USA byl prvnìm módnìm periodikem Lady’s Magazine z roku dates
back to 1792, přìpadně slavnějšì Godey’s Lady’s Book, který mezi lety 1830–1898 poloţil
základy tohoto ţánru... Srov. (Gough-Yates 2003). (Moeran 2006) tvrdì, ţe módnì magazìn je
jak kulturnì produkt, tak komodita na trhu.
264
Dan
265

Gabi
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nebudu přece následovat nějaké trendy. Jenţe tě to najednou
převálcuje a nevyhneš se tomu. Chceš mít dobrou práci, nějak
reprezentovat. Ale máš pocit, pokud nebudeš nějak vypadat, ţe budeš
nakonec uplně mimo. Dneska se musíš ukázat a jít s dobou,“ sdìlì
svou zkušenost s trendy Wera.
Vzhledem ke skutečnosti, ţe byl tento způsob explanace
mechanismu reflektován ve všech výpovědìch, a módnìmu průmyslu
byla v tomto smyslu připisováno velké, ale ne přesně určitelné
„ohnisko

moci“,

pojmenoval

jsem

tuto

kategorii

jako

módně

průmyslový komplex.
Učinil jsem tak proto, ţe 1) na určovánì trendů se v rámci
módnìho systému spolupodìlì nejrůznějšì instituce a profese, 2) módnì
průmysl, jejich prostřednictvìm, vytvářì svého druhu "mocenský
komplex“, který nasedá na logiku foucaultovské anatomo-politiky266
jako správy „zdravì a krásy“.
Zatìmco Stanislav Komárek267 rozšiřuje působnost a logiku
foucaultovské biomoci svým medicìnsko-průmyslovým komplexem
zaměřeným

na

„správu

lidského

zdravì“,

módně

průmyslový

komplex268 navazuje na výše uvedený corpus „estetickou mocì“,
kterou

uplatňuje

„nad“

trendových mechanismů:

společnostì

kupřìkladu

právě

v rámci

„Módní průmysl, donedávna spojovaný

s anorektickými modelkami a pasekou, kterou s tím u dívek, co v něm
chtějí uspět, způsobil. A nejen u nich. Smysl je samozřejmě v tom, ţe
ty

dívky,

modelky,

mají

působit

nadřazeně,

nenapodobitelně,

aristokraticky. Ale společensky to působí jako ideál krásy. Ten se
samozřejmě mění. Dnes není trendy onen aţ nemocný look a la
Heroin Chic, ale ţeny plnoštíhlé či typu Marilyn Monroe – i kdyţ si

266

Srov. (Foucault 1999)

267

Srov. (Komárek 2005a)

268

Jsem si vědom podobnosti dané zkratkou MPK – MPK (pouţìvanou Stanislavem
Komárkem) Význam je však jiný a nepodařilo se mi jej v dané kategorii odlišit, proto zkratku
nepouţìvám či neoznačuji jako „řìmskou dvojkou.“ Pojmenovánì „módně krejčovský komplex“
apod. by nebylo přiléhavé.
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myslím, ţe je to tak trochu tendenční a účelové, to ale ukáţe aţ čas.“
269

Módní průmyslový komplex270 tak v tomto smyslu nevytvářì,
resp. marketingově nedesignuje jen „povrchnì módnì trendy“, ale
produkuje

i

balìčky

komplexnìch

„ţivotnìch

stylů“.

Vedle

toho

institucionálně ukazuje na to, co je „in“ a co je naopak „out“ – coţ je
svého druhu estetický soud, který můţe operovat na bázi sociálnì
inkluze – či naopak exkluze. Tìmto způsobem můţe kupřìkladu
modulovat vizuálnì preference v rámci pohlavnìho výběru nejen
v rámci malých sociálnìch skupin, ale i v makrosociálnìm ohledu –
stále vìce se společensky etablujìcì „moc krásných“ a instituce typu
„estetické chirurgie“271 jsou tomu nasvědčujìcìm důkazem.
Samotnì

aktéři

reflektovali

„estetickou

moc“

módně

průmyslového komplexu tak, ţe: „Média a módní časopisy nám
předkládají vzory, prodávají doplňky a kosmetiku, ukazují úspěšné a
krásné a tak na lidi vytvářejí tlak.“272 „Estetickým normám“ se pak
snaţili dostát pomocì moţnostì a institucì, které jim tento komplex
nabìzì: fitness centra, kosmetika, solárium, ale i profesionálnì a
retušované fotografie od fotografa, protoţe: „(…) kaţdá holka chce tak
nějak vypadat jako modelka, mít se čím prezentovat, být prostě
krásná.“273 V přìpadě opačném, kdy jejich „image“ neodpovìdal jejich
osobnìm ideálům či módě, hrozily distorze „body-image“, tělesného
schématu, který se projevoval odmìtánìm těla či poruchami přìjmu
potravy: „Já sama s tim problémy nemám, beru se taková, jaká jsem,
asi bych potřebovala zhubnout, protoţe se nevejdu do toho, co bych
chtěla nosit… ale kamarádka to odnesla dost krutě… myslím, ţe
nejedla, nejedla vlastně skoro vůbec, takţe skončila v nemocnici. Oni

269
270

Mìna

Srov. (McRobbie 2005) popisujìcì stav módnìho průmyslu v „současné Británii“, kde
nalézá silný proud alternativnì sebeprezentace a úpravy těla – jako subverzivnì formy
rezistence vůči státem podporovaného módnìho „image“ průmyslu, vytvářejìcì mocenský
monopol od návrhářských škol po výrobu, který se mimo jiné zabývá i výrobou módně-kulturnì
kvintesence „britskosti“.
271
Srov. (Davis 2003) a jejì studii estetické chirurgie.
272

Jakub

273

Wera
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si ale taky dělaj na netu stránky, třeba Pro Ana, a tam si dávají rady
jak hubnout a co s anorexií. Je to docela trend a vlastně se v tom
podporujou…“274
Vedle této estetické stránky jsou trendy v módně průmyslovém
komplexu spojené s konkrétnì ekonomickou produkcì spočìvajìcìm
v nepřetrţitém

generovánìm

„módnìch

novinek“.

Móda

je

vysokoobrátkové zboţì, tudìţ se tento ekonomický cyklus, společně
s ţivotnostì trendů – oproti jinému spotřebnìmu zboţì řazeném
v portfoliu

konzumnì

kapitalistické

společnosti

–

akceleruje

a

zkracuje.275 A také docházì k proměně jeho podoby: „Mechanismus
trendu se mění. Dříve souvisel s emancipací ţen, s objevením"
volného času. (…) Ještě před pár lety byl obvykle trend na sezónu jen
jeden. Například army, punk, hippie (...). Dnes je to střídání mnohem
rychlejší

a

v obchodem

jde

najít

od

všeho

trochu.

Dochází

k znovuobjevování trendů 50.–70. let, mění se spíše uţ jen barvy a
délky, ale vţdy se objeví jeden výrazný trend, který můţe souviset s
politickou situací ve světě či sbliţováním kultur. Jsou to kupříkladu
harémové kalhoty, boty à la galoše. Také dochází k převrácení norem
– například ponoţky v sandálech na přehlídce Vuittona, pánská trika s
velkým výstřihem. U těchto a jiných neobvyklých a výrazných trendů
se pak očekává, jak je lidé přijmou.“276
Lidé – resp. publikum, se v tomto pohledu v rámci módnìho
průmyslu

proměnilo

podobně,

jako

se

demokratizovala

a

decentralizovala móda. Prostřednictvìm vizuálnìch masových médiì se
do velké mìry podařilo „masu diváků“ stmelit „k obrazu svému“ stran
vkusu a estetických preferencì, ale zároveň se prostřednictvìm
„nových médiì“ diverzifikovaly skupiny či jednotlivci, kteřì „diktátu
masových trendů“ podle všeho nepodléhajì. Gabriel Tarde jiţ ve své
době k této sociálnì dynamice pìše: „Tím, ţe se stále širší a masovější
nová uskupení, která nazýváme publiky, nahrazují či překrývají stará
274
275

Sára

(Lehmann 2001) se domnìvá, ţe komodita je v kapitalismu módnì v tom smyslu, ţe
má pomìjivý charakter, měnì svůj vzhled či design, a tak je součástì stálého konzumenstvì.
276

Mìna
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uskupení, nejenţe umoţňují nahradit vládu zvyku vládou módy, tradici
inovací (…).“277
Přestoţe

se

domnìvám,

ţe

zejména

s ohledem

na

tzv.

demokratizaci módy nenì módnì průmysl jako společenský trendsetter jiţ tak silnou institucì a jeho moc tìmto oslabuje, ve vnìmánì
aktérů dosud zůstává nejsilnějšìm zdrojem zrodu trendů a uváděnì
módnì změny do „společenského ţivota“.
V rámci kategorie Módnì průmyslový komplex se mi podařilo
identifikovat tyto následujìcì subkategorie:
KONFUZE DIFUZE
„Myslím si, ţe lidé tomu stále hodně věří. Ţe na módní časopisy
dají… koneckonců to zase není tak dlouho, kdy tady nic jiného nebylo,
aby se člověk mohl v módě orientovat, takţe to spojení s náma a
novými trendy fungovalo. Dneska jsou objemy inzerce jsou niţší, ale
to je krizí (ekonomickou, pozn. aut.). Tu prestiţ stále máme, ale je to
čím dál těţší, protoţe doba se zrychluje, trendy také a papírový
měsíčník to vlastně nemá šanci všechno pobrat,“ domnìvá se Lenny.
Adam ze své zkušenosti dodává:“ „Trend se šíří od trend
institucí přes návrháře do médií, následně skrz marketing. Největší
roli hrají v šíření média, v poslední době pak bloggeři a nebo Facebook
– syntéza všeho předchozího.“
V této

subkategorii

se

tak

odráţì

změna

v základnìm

komunikačnìm modelu při „settingu“ a difuzi trendů. Sìla „vysìlacìho
signálu“ tradičnìch „módnìch médiì“ směrem k přijìmačům ve formě
„publika“ slábne a čìm dál většì podìl na „zaváděnì trendů do
společnosti“ ukrajujì tzv. sociálnì sìtě či často neformálnì autority typu
„módnìch bloggerů“, které které v rámci mcluhanovského dikta – a
(new)

medium is a

(new)

message, představujì

nový

způsob

komunikace, „sociálnì difuze“ i formacì „publika“: kupřìkladu pomocì
vytvářenì tzv. „skupin“ či „fan-pages“ přimknutých k jednotlivým
277

(Tarde 1901: 66)
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módnìm značkám a trendům. Gabi řìká: „Já sama vedu módní blog.
Fotím módu na ulici, trendy, komentuju. (…) Někam se to snad vyvíjí.
Je to dnes celkem boom, podobě jako food blogy. Pokud se ti totiţ
podaří vypracovat, a příkladů je tu dost… Módní peklo nebo Sandra
Leopardová, tak na tebe lidi daj, určuješ trend, zvou tě na přehlídky,
dáváš rozhovory, některý blogerky dokonce prodávaj svoje modely
(…).“
MÓDNÍ EPICENTRA
„Na mě osobně působí trendy nejčastěji při cestování. Londýn
nebo Paříţ,“ řìká Jane, „podle nich se orientuju i v soukromém ţivotě.
Ne jen profesně. Vím totiţ, ţe budu o krok napřed před Českem, kam
nové trendy přichází vţdy o rok později, neţ je tomu v západních
zemích (…).“
V této subkategorii se jako silný trendový mechanismus
per se ukazoval fenomén tradičnìho módnìho centra278, které působì
téměř jako „pupek světa“ či „axis mundi“ módnìho světa. Aktéři – ať
jiţ přìmo či zprostředkovaně – vnìmali „módnì metropole“ jako silná
„epicentra“ vzniku a působenì trendů. V těchto městech nemuseli být
fyzicky

ani

přìtomni,

stačilo

kupřìkladu

čìst,

ţe

„tohle

frčí

v Londýně“279. To se týkalo i „producentů módy“: „S ohledem na svojí
profesi sleduju jaké tvary, materiály barvy a detaily se ukáţí na
přehlídkách v Mekkách módy, k nimţ se řadí New York, Miláno,
Londýn, Paříţ. To budou média prezentovat a zákazník chtít... je
potřeba se naladit na tu vlnu,“ domnìvá se Adam.
CO FRČÍ
„Lidi nakonec z velké části berou jako trendy to, co se nejvíce
prodává a kupuje. Co zkrátka frčí. Dnes není ani tak rozhodující, co se

278

Srov. (Steele 1998) a historickou dominanci Pařìţe jako módnìho centra.

279

Dan
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objeví jako nový trend v rámci Fashion Weeků, ale to, co je na
krámech a co se hodně kupuje a rozšíří,“ řìká Tara a zdůrazňuje při
tom rozdìly, které spoluurčujì to, zda se „nové trendy“ ve společnosti
chytnou, či nikoliv: „Rozhodující není, jakou trendovou bombu ten
který návrhář udělá, pokud to rovnou není přítomno na krámech. Je to
nakonec pravidlo, se kterým se řídí nejen zákazníci, ale téţ takzvaná
fast fashion. Rychlá móda je ta, která dnes trendy tímhle způsobem
hodně diktuje, trend často vznikne z toho, co se nejrychleji rozšíří.“
Významové jádro této subkategorie nebylo v kontradikci ani
s výpovědì aktérů, kteřì shodně uváděli, ţe za základnì orientaci
v tom, co je „trendy“, jim slouţì měřìtko toho, co je nejvìce rozšìřeno
na ulicìch: „Trend mě asi zasáhne ve chvíli, kdy je něco hodně
populární, takţe to člověk nemůţe ani ignorovat. Je to něco, co se v tu
chvíli nejvíce nosí,“ řìká Petra.
MÓDNÍ REZISTENCE
„Já neříkám, ţe v trendech nejedu,“ řìká Gabi, „to bych asi
lhala. Říkám, ţe taky sázím na vlastní originalitu, nechci jít jen
s proudem. Občas si ty trendy prostě přizpůsobuju, přešívám, dávám
na ně různý aplikace (…).“
Sára jako způsob „obrany“ proti nakaţlivosti trendů udává, ţe je
„programově ignoruje“ a raději se obléká v secondhandech: „Já jsem
na sekáče zvyklá, ale není to jenom o vatě (o penězích, pozn. aut.),
prostě si hledám vlastní směr, někdy se schválně oblíkám špatně,
prostě naschvál, já ten módní diktát nějak nedávám.“
V této subkategorii jsou principiálně zahrnuty mechanismy,
jakými způsoby se aktéři pokoušejì čelit módnìm trendům či masověji
sdìlenému vkusu, které na nich podle jejich vyjádřenì „vyvìjejì tlak“.
Vedle těchto jemnějšìch modularit se objevil i radikálnějšì
způsob „obrany“ proti hegemonii módnìch trendů a estetického
„střednìho proudu“; týkal se nejen toho, „co nosìme na těle“ jako
oděv, ale i toho, co „můţeme nosit v těle“. Kay řìká: „Jak vidíš, já
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jsem

dost

tetovanej.

Hodně

jedu

tribální

motivy.

Sice

dělám

v globálních trendech, ale v tomhle docela vyznávám spíš moderní
primitivy280. Coţ je opak. Asi bych nešel úplně do nějakejch těţkejch
tělesnejch

modifikací.

Split

jazyka

bych

asi

nedal.

To

samý

subdermály (subdermální implantáty, pozn. aut.), ale ten celkovej
přístup k tělu mi vyhovuje. Přijde mi to pravdivější. Sice silikony jsou
taky svým způsobem taky subdermální, ale primitivové jdou právě
proti tomu. Je to radikálně jiný pojetí těla, krásy a moţná i celýho
člověka.“281
CIZÍ KRAJ, CIZÍ KROJ
Centralizovaný systém módy, který převaţoval cca do roku
1980, měl, co se týče určovánì a difuze trendů, „všechny trumfy
v hrsti“.

282

Návrhář a výrobci měli pod sebou symbiotický řetězec,

který končil vìceméně přesně určeným cìlovým zákaznìkem.

283

V 90. létech 20. stoletì se móda však oproti tom čìm dál vìce
decentralizuje – „Dneska uţ se v rámci offsourcingu, většina věcí
(oděvů, pozn. aut.) vyrábí v nízkonákladových dílnách na Dálném
východě. Konkrétně v Číně či Hongkongu. Je to téţ důvod zmasovění
módy. Šije tam většina firem, je to prostě levnější,“ říká Kay.
Toto „rozloţenì výrobnìch sil“ nastolilo mezi producenty a
konzumenty módy většì dialogický vztah a „uvolnilo ruce“ ve smyslu
širšìch
280
281

moţnostì

podìlenì

se

na

designovánì

vlastnì

aparence

Tzv. hnutì „modern primitives“ vycházì zejména s filosofie Fakira Musarafa.

Jako konkrétnì kazuistický přìklad propojenì obou diskurzů této moci můţe slouţit
socio-ekonomická realita sedmdesátých let 20. stoletì, kdy proti politckému establishmentu
Británie a jeho estetickému výrazu vznikla ohniska subkulturnìho rezistentnìho stylu; „ţivotnì
stylizace“ doslova „proti přirozenosti“ procesu (dominantnì) kulturnì „normalizace“ (Hebidge
1987: 18). Vedle hodnot a světonázoru se tato subkultura viditelně odlišovala hlavně svým
„dress-codem“ a všeobecně úpravou tělesnosti. Tělo tak bylo dle „dobrého tónu punku“
penetrováno piercingy, automutilizováno, laděno do unisexu a odmìtánì genderových
stereotypů. Tělo se vymezovalo, ztělesňovalo a sociálně tvarovovalo proti mainstremovým
formám „ideálů tělesné krásy“. Jak upozorňuje (Mc Robbie 1998:18), Vivienne Westwood a
Malcom McLaren později vtáhli punkové markery do módy jiţ bez autenticity politickoekonomických konotacì, kde se dodnes tyto revivaly vyskytujì jako bezobsaţné „známky
punku“.
282
Dle (Agins 2000) prostřednictvìm decentralizace a demokratizace módnìho systému
k oslabenì módnìho průmyslu ve smyslu „diktovánì trendů“.
283
Srov. (Agins 2000)
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prostřednictvìm oděvů.
Vedle tohoto přednastaveného ekonomického aranţmá módnì
produkce

působì

jako

samostatný

trendový

mechanismus

„cizokrojnost“, resp. kulturnì výpůjčky v rámci akulturačnì difuze.
Selektivně jsou pak v tomto ohledu vybìrány vizuálnì prvky, které jsou
povaţovány za „exotické“ a „ţádoucì“: „Veškerá hongkongská móda je
ovlivněna něčím, čemu tady říkáme „European Chic“. Je to zkrátka co
tady nemáme, taková ta sofistikovaná krása, šarm, šmrnc, nevím
přesně, jak to říct. Paříţ? Něco takového. My máme všechno,
veškerou kreativitu Východu, technologie, křiklavý barvy, ale chceme
taky vypadat elegantně, prostě European Chic (smích).“
Tento způsob přenosu funguje i reverzně, kdy je módnì
„exotismus“ spojován zejména s Japonskem (Tokiem): „Osobně si
myslím, ţe evropské trendy se nejvíce inspirují na Východě, konkrétně
Japonskem.

Alespoň

pro

mě

je

to

vděčný

zdroj

inspirace.

Jednoduchost, čisté linie, nadčasovost spojená s vůní dálek. Bílá,
černá, vrstvení podobné jejich typické architektuře a japonským
feudálním uniformám. Třeba Yamamoto. Nebo Comme des Garçons.
Ale čím dál víc se sem dostávají takové barevné extravagance jako
třeba Harajuku girls, jejichţ módu a kostýmy tady, tedy na Západě,
proslavila třeba Gwen Stefani (populární zpěvačka z USA, pozn.
aut.),“ domnìvá se Mìna.
Mechanismus trendu této subkategorie je tak podle výpovědì
aktérů zaloţen předevšìm „na exotice, která sama o sobě přitahuje“,
zejména pak „neotřelostì, tajemstvìm z neznáma a neokoukanostì“;
vyjadřuje jakési doplněnì obrazu kulturnì mozaiky: „Návrháři Východu
pravidelně přicházejí s trendy, které nám v naší kultuře prostě chybí.“
284

284

Adam

91

MOC OBRAZU:
„Stačí si projet pár profilů na Facebooku nebo na Libku
(líbimseti.cz, pozn. aut.)... vlastně kdekoliv. Kaţdá holka chce být
krásná, to je jasný. Kaţdá se tam snaţí vypadat jako modelka, tvářit
se tak, pózovat si. Asi to holt máme všechno nakoukaný z časáků
(módních, pozn. aut.).“285
Moc obrazu po tzv. „iconic turn“286 ve společnosti exponenciálně
roste, coţ mj. odráţì i na jeho podìlu vůči textu nejen v tzv.
„společenských časopisech“, ale ve vizuálnìch médiìch obecně: „Já
focení miluju, prostě tím ţiju. Trvalo to dost dlouho, neţli jsem se
propracovala k dobrým fotografům. Dnes dělám téměř to, co jsem
vţdycky obdivovala. Tu profesionální krásu v časopisech,“ zasnila se
Máša.
Módnì průmysl prostřednictvìm „univerza technických obrazů“,
tak výstiţně popsaného Vilémem Flusserem287, v tomto ohledu vytvářì
a komunikuje „módnì ikony“, včetně předepsaných „estetických
kánonů“, které se stávajì silným zdrojem imitace či identifikace ve
smyslu sociálnìho učenì.
Tyto idoly (EIDOLÓN – IDOL) funkcionálně nahrazujì obrazy,
které „pralidé“ vytvářeli v jeskynìch, jako je Lascaux či Les TroisFrères.288

Jejich

sympatetické

prostřednictvìm

(imitativnì)

magie

se

totiţ

zajistit

snaţili

„ovládnutì

na

základě

přìrody“

–

kupřìkladu úspěch při lovu, zatìmco současné „technické obrazy“
ovládajì člověka.289
„Módnì technický obraz“, které si na rozdìl od „praobrazu
magického“, můţeme pro jeho technologické kvality nazvat jako imagický, vnìmali aktéři jako obraz dokonalý, ikonický, slouţìcì
zpravidla

285
286
287
288
289

k vytvářenì

a

posilovánì

v dnešnì

době

zvláště

Wera
Viz (Moxey 2008)
Srov. (Flusser 1994, 2002)
Srov. (Lewis – Williams 2007: 61)
Srov. (Augé 1999)
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akcentovaného obrazu ve formě „image“: Dneska kaţdá ţenská musí
mít profi fotky od fotografa. Mít se jak prezentovat, je hodně důleţité
a ty poţadavky jsou nějak nastavený. Doma se tak nevyfotíš a pak
neumíš retuše. Musí to mít nějaký styl, líčení, outfit. Oni poraděj. Já
tohle docela dost uznávám, protoţe doba, kdy člověku záleţelo jen
aby nevypadal blbě na fotce na občance, je dávno pryč. Dnes je třeba
pořádná fotka na profil, na stránky (internetové, pozn. aut.), kaţdá
druhá holka má nějaký book, image je dneska prostě důleţitá, konec
konců personalisti si na to taky potrpěj.“290

290

Petra
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5.3. MÓD: NEO /RETRO/ MÁNIE

Obr. 11. Catwalk na Prague Fashion Weekendu

5.3.1. INTRO: FASHION HAS A FUTURE
„Fashion has a future!,“ ozývá se opakovaně z reproduktoru
„roboticky“

nasamplovaným

hlasem

aţ

afektovaně

protahujìcìm

americkou výslovnost.
Stejným způsobem se protahuje i začátek „openingu“ prestiţnì
večernì přehlìdky na Prague Fashion Weekendu konaném v Pařìţské
ulici.
Módnì vìkend v podstatě představuje ochuzenou nápodobou tzv.
Fashion Weeků, které ve světových módnìch metropolìch ukazujì to
nejlepšì z kreativity a nových kolekcì prestiţnìch návrhářů jako Dior,
Prada, Balenciaga či Chloé, jejichţ jména uţ na dálku vonì luxusem.
Zatìmco dopoledne bylo věnováno sviţným přehlìdkám nových a
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mladých módnìch návrhářů a prezentaci jejich „fresh new styles“,
večer má být „světovou a prestiţnì podìvanou“.
Se začátkem přehlìdky si však dávajì opravdu na čas. Stojìm
s fotoaparátem v čele

catwalku291, dlouhého přehlìdkového mola a

blazeovaně sleduji mìhajìcì se róby V.I.P., kteřì se usazujì na svá
vyhrazená mìsta.
Namìsto eskalace napětì a očekávánì „vrcholu dne“ se však
spìše nudìm, protoţe hlavnì slogan „móda má budoucnost“ se
z reproduktorů opakuje v takové intenzitě, ţe mi to pomalu začìná
připomìnat „nenásilné“ učenì vštěpovánìm.
O to rychleji si však na základě této časové prodlevy čekánì na
zpodobněnì módy v roce 2050 uvědomìm, ţe se v tento okamţik
potkávajì, resp. „mìjì“ dva „módy módy“.
Jeden z nich představuje módu jako pomalou, tvůrčì, exkluzivnì
a uměleckou disciplìnu – zatìmco ten druhý se svou rychlostì,
syntetičnostì a nepůvodnostì podobá spìše rychlému občerstvenì.

292

„Módnì domy“ jako je Zara, H/M či New Yorker – coby zástupci
rychlé produkce trendové módy – stavì svůj úspěch na tom, ţe jejich
designéři bleskurychle okopìrujì trendy z „Fashion Weeků“, ještě
rychleji je nasdìlì pomocì digitálnìch fotografiì a tak trochu je „přetvořì
po svém“. Výsledkem tohoto procesu je, ţe se během šesti týdnů
objevì na pultech obchodů a butiků téměř dokonalá falsa.
Originálu, který pocházì z „pomalého dálničnìho pruhu“ módnì
produkce, trvá podobný výrobnì a distribučnì proces i šest měsìců.
„Fashion has a future.“
Přehlìdka „módy v roce 2050“ konečně začala. Na konci mola zaostřìm
jakéhosi kyborga, který se ke mně přibliţuje a jeho chůze je o poznánì
méně ladnějšì lidské modelky.
Manekýny jej však záhy vystřìdajì. Přicházejì k zařìzenì, které
připomìná stojan benzìnové pumpy, ale namìsto pohonných hmot jsou
jim k dispozici rozličné parfémované fragrance v tryskách, jejichţ
291

Srov. (Duggan 2001) a jeho pojetì fashion show jako performativnìho uměnì:
spectacle, substance, science, structure and statement
292
Srov. tzv. fast fashion
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pomocì se ovonì.
Po rozpustilém defilé293 futuristických modelů s prvky retra a
futuristickými variacemi na to, jak bude člověk módou v budoucnosti
designován, konečně přicházì na scénu dramaturgické akmé večera.
Přehlìdka old-schoolové a v módnìm světě spìše obsolentnì Nini
Ricci…

Obr. 12. Retro evropských dvacátých let v ulicìch současného Hongkongu.

5.3.2. MODI OPERANDI
„Mám ráda nové věci (oblečení, pozn.aut.), protoţe jsou ještě
neokoukaný. Mít je první. O to jde. Je to něco jako lov. Kdyţ
s holkama nalítneme do shopů, tak se po tom jen zapráší, kaţdá si
chce urvat nějakej nejnovější kousek,“ popisuje své vzrušenì z nákupu
nových jarnìch trendů Wera.
„Hon za módnìmi novinkami“ vycházì ze samotného gros294
módy, chápané jako „oslava kontinuálnìho karnevalu změn“; tento
293

Vzhledem k předváděnì šatů v pohybu srov. „estetiku pohybu“ viz (Grammer & Voland
2003: 295–325)
294
(Sapir 1959) toto vysvětluje dvěma soutěţìcìmi psychologickými sìlami módy, jejìţ
prostřednictvìm se člověk snaţì uspokojit jak inovaci a individualismus, tak tradici a
konformismus.
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princip však neplatì zdaleka jen o Velikonocìch, kdy lidé tradičně chtějì
„něco nového na sebe“ s ohledem na lidové vyjádřenì poskvrny
pocházejìcì ze ţidovské oběti beránka.
V širšìm

sociálnìm

ohledu

však

potřeba

obměňovat

šaty

historicky vzešla z aristokratických vrstev, které svůj šatnìk inovovali
v závislosti

na

rychlosti,

se

kterou

je

stačily

lidové

vrstvy

napodobit.295
Teprve se vzrůstajìcì masovou produkcì a vzestupem střednìch
třìd se tento „hlad po novinkách“ rozšìřil do všech sociálnìch vrstev
společnosti.296
V tomto

smyslu

konvenuje

nepřetrţitá

produkce

„módnìch

novinek“ atributům post/modernismu a jeho principům rychlé změny a
směny.
Tento „progresivnì pohyb vpřed“, orientace na neo (NEOS) –
tedy jakási „neorientace“ – tvořì princip tohoto mechanismu trendu,
který je do značné mìry i „motorem““ módnìho cyklu: „Móda
pravidelně přináší novinky, sezónu či sezónu, dnes dokonce i
v předsezónách, mezisezónách. Je to její princip. Vedle toho lidé
dopředu moc neví, s čím móda přijde, a jsou tak zvědaví. Móda sama
musí uhánět dopředu rychle, protoţe trendy se snaţí trendová studia
vyčíst aţ tři roky dopředu,“ řìká Lolo.
Obecný zájem o novinky297, o to, co „frčì“, je lidem společná
vlastnost a evolučně preformovaná298 potřeba, která se v módě
projevuje pozornostì směrovanou vůči novinkám, která se také
projevuje ve chvìlìch, kdy je třeba „udrţet prst na tepu doby: „Novej
trend

je

zajímavej,

protoţe

se

jedná

o

něco

novýho

a

nevyzkoušenýho, takţe si chceš zkusit, jak a co ti to padne. Nemůţeš
chodit pořád v tom samym, to nejde. V novym trendu máš jistotu, ţe
295
296

Srov. (Simmel 2006: 100–157)

Srov. (Sapir 1959), přìpadně (Veblen 1999). Oba vìceméně konsensuálně tvrdì, ţe
hlavnìm popudem ke vzniku a akceptaci módy byl volný čas a z něho pramenìcì nuda „zahálčivé
třìdy“, která vedla ke zvýšenì neklidu a zvědavosti. Formou „útěku“ z tohoto „modu vivendi“
byla zvýšená a pravidelná estetická péče o „self“.
297
(König 1973) v „honu na novinky“ či zvědavosti realizovaným v módě spatřuje
vrozený rys lidské přirozenosti.
298
Srov. (Zuckerman 2007)
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nebudeš out a půjdeš prostě s dobou,“ myslì si Dan. Obdobně to ze
svého úhlu pohledu viděla i Máša: „Já musím sledovat trendy, protoţe
se chci prosadit jako modelka. Musim vědět, co letí a kam budoucnost
směřuje.“
Poţadavkem na orientaci v módnìch novinkách a trendech se
dokonce ve výpovědìch objevuje jako společensko- kulturnì distinkce
těch „kteřì jdou s dobou“ – jsou „modernì“ a „in“ (trendy, upravenì,
chytřì a hezcì) – a těch „ostatnìch“, kteřì jsou „out“ (nevkusnì,
neupravenì, hloupì a ošklivì): „Tak co si máte myslet, kdyţ uvidíte
někoho, kdo je neupravenej, nemyslím bezdomovce, ale my (Češi,
pozn. aut.) se stále na něco vymlouváme. Na čas, na peníze. Přitom
takového člověka si automaticky někam zaškatulkujete. Asi nemá
práci, nebo nemá dobrou práci, není úspěšnej. Nevim. Já s tim mám
spojený jen samý negativní věci. Ne ţe by se člověk uplně štítil, ale
víte co … Přitom trochu na sebe dbát snad můţe kaţdý, sledovat, co
se nosí, to přece by dneska mělo být samozřejmý, neţijeme ve
středověku,“ domnìvá se Jane.
Tato

„módnì

exkluze“

mnohdy

zìskávala

aţ

evolučně-

antropologickou konotaci, ve které se člověk, který „nejde s módou“,
jevil jakoby regredoval znovu k „lidoopům“:
„Já nevím, co vy, ale já kdyţ vidím někoho neupraveného,
špinavého… co neví, co se nosí… tak prostě si ho okamţitě řadim
někam ke zvířátkům, to se na mě nezlobte - nebo snad k opicím, co
se o sebe taky neumí postarat a upravit se. To je přece hrozný. A
takoví za náma chodí (na tzv. „módní proměny“, pozn. aut.), abysme
z nich tak nějak udělali zase člověka,“ řìká Jane.
Touha osvojit si „poslednì estetický styl“ tak ve výsledku vycházì
z potřeby pociťovat své tělo jako ţádoucì, krásné a zapadajìcì do
rytmu doby: „(…) Já kdyţ se nad tim zamyslím, tak prostě chci
vypadat dobře, bejt aktivní, stejně jako módu mě baví mobily, snaţim
se prostě tohle všechno stíhat. Dělaj to tak lidi v mym okolí. Já se chci
bavit a uţít si prostě všechno to, co dneska ţivot nabízí.“299
299
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Jelikoţ se potřeba „sledovat nové módnì trendy“ objevovala ve
výpovědìch aktérů v nezvyklé intenzitě – i ve smyslu baţenì po nich –
pojmenoval jsem tuto kategorii mechanismu trendů jako neománie300.
Ona „mánie“ se totiţ podle mého názoru ve ve svých excitačnìch
polohách

podobala

evolučně

psychologickému

principu

„novelty

(sensation) seeking behavior“301 – v tom smyslu, ţe móda vytvářela
kulturnì a bezpečné územì, kam se vypravovat pro ono vzrušenì
z novinek, a utìkat tak z nìzko poloţeného prahu vnìmánì plného
stereotypnì metropolitnì nudy: „Pokud mě uţ trend nebere, zhlídnu se
v jinym a a jdu si za ním, dokud na něj nedosáhnu. Je to určitě výzva,
která člověka baví do té doby, neţ dosáhne na její konec. Pak se
ohlíţím po něčem novym, nově napínavym (…).“302
Analogickým způsobem, jako neománia, ale v opačném gardu,
funguje mechanismus trendu, který jsem nazval RETROMANIA. Tuto
kategorii jsem pojmenoval podle eponymnì knihy Simona Reynoldse.
Reynolds na základě analýzy současné hudby soudì, ţe ztratila svoji
esenciálnì schopnost ţìt „tady a teď“ a mìsto toho se uţ jen ohlìţì do
minulosti.
Podobné charakteristiky se podle výpovědì aktérů silně vyskytujì
v módě, ať jiţ v podobě „osvědčených“ módnìch výpůjček či v podobě
jiných forem návratů charakteristických předponou „re-“ recyklace,
reedice, revival nebo reunion.
V módě jsou trendy spojené s retrem nejčastěji vyuţìvány jako
rekurzivnì návraty do „zlatého času“ spojeného s nostalgiì, ale ještě
vìce do času, v jehoţ rámci se nestřìdaly trendy tak rychle, a tudìţ je
většina populace na tento druh vizuality esteticky adaptována.
Ať jiţ jde o 60. či 80. léta, retro se projevuje jako aktualizovaný
„věčný návrat téhoţ“, kdy se v čase osvědčená stylová obdobì vtahujì
zpátky „do módy“:
„To mě baví, v módě zafunguje to, co bylo kdysi populární,
300

Srov. (Barthes 2000, 2004: 88–90) Neománia, jako „baţenì po novém“ vytvářì jeden z
hlavnìch trendových mechanismů, je jejich motorem.
301
Srov. (Zimerman 2007)
302
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nikdo ti ani nemůţe nic špatnýho říct. Kdyţ pouţiješ dobrý retro
v současnosti, je to najednou zase strašně módní,“ řìká Gabi.
Základnì princip retro mechanismu je tedy zaloţen na cìleném
znovuoţivovánì

módnìch

„revenantů“,

kteřì

se

nenavracejì

do

společnosti „strašit“, ale naopak – jsou materializovaným mementem
vybraných

časových

period

s charakteristickým

a

populárnìm

estetickým výrazem.
Esence tohoto principu je také přìtomna ve vyjádřenì, které
bývá připisovánu Ernestu Hemingwayovi: „Pokud si chci připomenout
minulost, neotvírám album se starými fotografiemi, ale svůj šatník.
Mé vzpomínky jsou moje obleky.“303
V rámci

kategorie

NEO/RETRO/MÁNIE

se

mi

podařilo

jen

v následovánì

identifikovat tyto následujìcì subkategorie:
4 ZÓNY SEZÓNY
Mechanismus

módnìch

sezón

nespočìvá

„přìrodnìho cyklu obdobì“, ale jde o ekonomický konstrukt „módnìho
cyklu“, který umoţňuje efektivnějšì zaváděnì novinek.
„Není to tak dlouho, co měl módní rok dvě klasické sezóny,
které se pravidelně a poměrně poklidně střídaly. Jaro/léto začínalo
zpravidla koncem února či v březnu a sezóna podzim/zima začínala
někdy na konci října. Dnes máme čtyři sezóny namísto dvou, které
jsou

prokládány

různými

mezikolekcemi

a

dalšími

průběţnými

novinkami, řazenými jako pre-sezónní,“ řìká Liv.
Mìna dodává: „Sezóny v podstatě pomáhají udrţovat lidi ve
střehu a čekat na to, co přijde. S čím se návrháři ukáţí. Vysoká móda
není tak rychlá jako fast fashion,takţe pracuje více dopředu a třeba
v lednu uţ se v buticích objevují jarní kolekce. Jen tak lze drţet krok
se spotřební módou a vzrušovat něčím novým.“

303

(Máchalová 2011: 1)
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EFEKT ZAKLADATELE:
„Já vím, ţe nikdy nebudu první, která bude mít nějakej ten
kousek, ale prostě mě k tomu něco ţene. Být ta první, kterou ostatní
budou brát za vzor, za nějakou módní ikonu, originál,“ řìká Gabi.
Módnì změna z hlediska aktéra by se v této kategorii dala
popsat jako intencionálnì akt motivovaný jako vizuálnì „vystoupenì
z pozornosti“304 a zaujmutì mìsta, na kterém obvykle stojì inovátoři:
„Na začátku trendu je vţdycky tvůrčí akt,“ řìká Liv, „originální přístup,
který, pokud se podaří prosadit a lidé ho přijmou, je napodobovaný a
následovaný. Vţdycky je spojený s tvůrčí a výraznou osobností,
podobně jako tomu bylo v malířství. Samotné přijetí opravdové
inovace lidmi trvá, proto se nové styly v módě zkouší tak dopředu.“
V jádru této subkategorie je pojmenován „efekt zakladatele“,
který iniciuje módnì změnu, stojì na začátku „difuznìho procesu“, a
znovu uvádì dynamicky do pohybu hladinu do té doby ustálených
vizuálnìch zvyků. Těmito „zakladateli“ jsou pak nejčastěji vlivné osoby,
vystupujìcì jako „opinion maker“ a komunikujìcì z velké části vizuálnìm
způsobem.305
ŘÍZENÉ VYMÍRÁNÍ
„Já vlastně ani nestíhám sledovat, kde jeden trend začíná a
končí. Běţí to tak rychle, ţe kdyţ uţ se nakonec rozkolíbám a něco si
pořídím, tak abych to zase měnil, protoţe to zase vyšlo z módy,“
stěţuje si Milan.
Jeho vnìmánì situace do velké mìry postihuje skutečnost, ţe
v módnìm průmyslu se často záměrně ukončuje uţ tak dost „jepičì
ţivot“ současných módnìch trendů. „Řìzené vymìránì“ trendů tvořì
princip mechanismu módnì změny této subkategorie: „Produkce fast
fashion je tak rychlá a konkurence tak silná, ţe často se trend zkrátka

304

Viz (Eibl-Eibesfeldt 1989) a jeho pojetì estetiky.

305

Srov. (Sturken & Catwright 2001)
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odstřihne, odloţí na druhou kolej dříve, neţli by sám vyprchal. Zařídí
se, aby vyšel z módy, lehce se předesignuje, prezentuje se jako
novinka a znovu nastartuje svůj vzestup. Druhý způsob je ten, ţe
trend, který byl kupříkladu určený pro „vysokou vrstvou“, se přecílí do
„nízkopříjmové“, kde získá novou popularitu, cyklus se opakuje a
trend je zase moderní. V neposlední řadě jsou oděvy z fast fashion
natolik spotřební, ţe jsou z materiálů, co nevydrţí, takţe se brzy zničí
a kupují se nové. Ručně šité šaty, z hedvábí či kašmíru, mají v tomto
ohledu samozřejmě určitou nadčasovost,“ domnìvá se Liv.
MASH UP
„Mash-up vzešel z muziky, ale jako módní trend je zaloţenej na
tom, ţe znovu nakombinuješ starý součásti oděvů do uplně novýho
celku. Důleţitej tam není firma, ale člověk, kterej si to takhle
poskládá. Je to tvůrči hra, třeba oblíbenej Tribal Mash-Up –
kombinování globálních trendů a etnickýho oblečení, eco-friendly či
recyklovaná móda (…),“ řìká Kay.
V této subkategorii, na rozdìl od prostého retra, docházì k tvůrčì
či v lepšìm přìpadě inovativnì reinterpretaci minulosti a k jejìmu
sesazenì do nového tvaru, vizuálnì konfigurace.306 Tento způsob
mechanismu módnì změny byl – kromě producentů módy – kteřì
s jistou kompatibilitou „rozdìlných a nespojitelných“ trendů počìtajì ,
pouţìván jako „alternativnì strategie“. Vyuţìvala ji kupřìkladu Sára,
která neměla prostředky a podle jejìch slov ani zájem na globálnìch
trendech, ale módu neignoroval a chtěla svůj vzhled obměňovat: „Já
si trendy dělám sama, kombinuju věci ze sekáče nebo starý věci, co
mám, s něčím novým, kdyţ je tam něco společnýho, někdy ustřihnu
rukávy, něco přišiju, ale kdyţ není moc času nebo nemám náladu to
všechno skládat, tak to nějak smíchám dohromady a někdy z toho
vypadne i celkem originální styl.“
306

(Polhemus 1994) rozumì vzkládá subkultury a pouličnì stylu jako laboratoře, které se
specifickým smyslem pro ironii často dekonstruujì staré v něco překvapivým a potěšujìcìm
způsobem nové.
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FRESHION
„Trendy jsou novinky, je to nové módní zboţí a to lidi táhne.
Sice asi taky fungujou výprodeje, ale to snad funguje spíš v Tescu,
kde ty leţáky ověsí cedulkama, ţe je to trendy, ţe jsou to novinky,“
myslì si Milan. Adam řìká: „Novost nebo původnost je v módě… no, je
to diskutabilní. Výjimky se najdou, ale většinou jde o recykláty,
inspirace či napodobeniny s nějakým puncem novosti. Jako nové to
musí vypadat, protoţe se to musí odlišovat, musí to vypadat
nadřazeně nad tím, co uţ tu bylo. Proto je všechno mladé, nové, musí
to mít zkrátka švih a drive.“
Freshion,

jako

subkategorie

módnì

změny,

tak

v tomto

zohledňuje stylistické moţnosti jazyka, které se spolupodìlejì na
prezentaci módy „vţdy nejčerstvějšì“, jejìţ élan vital nikdy neuhasìná.
Móda je nedìlnou součástì kulturnìho průmyslu307 – avšak svým
důrazem na estetiku mladosti a čerstvosti „zbrusu nových“ či „freshnew styles“ zároveň metaforicky vytěsňuje ze ţivota vše prošlé lhůtou
spotřeby, vše nedokonalé, postaršì a pouţité, stejně jako chudobu,
stárnutì či smrt308.
„Metafory

se

stejně

jako

nové

styly

zobrazování

stávají

doslovnějšími s tím, jak vyprchává jejich novost,“309 řìká Nelson
Goodman. Móda, jejìţ principem je inovace a rychlá změna, svůj
metaforický

a

atribučnì

čerstvý.

A

to

310

se

aparát

týká

i

udrţuje
prostého

v tomto

smyslu

označovánì

ve

stále
smyslu

„etiketizace“, jelikoţ lidé se nezřìdka orientujì podle toho, co bylo
označeno za módnì novinku či trend: „V módě je důleţitý to, co je
nejvíc trendy,“ řìkávala lakonicky Máša a toho, co „je nejvíc nejnovější
trendy“
307
308
309
310

se

zásadně

dobìrala

prostřednictvìm

„rešerše“

mnoha

Srov. (Entwistle 2009)
Srov (Lakoff & Johnson 2002)
(Goodman 2000: 67)

A., H. Tofflerovi se domnìvajì, ţe móda se od sebe uţ lišì často jen znaky, ţe jde
o varianty téhoţ, kdy pod pláštìkem novosti a individualismu, vìtězstvì originality nad
jednotvárnostì, se nám nabìzì pod jednou nálepkou totéţ v malých inovativnìch obměnách.
(Srov. Toffler 2001)
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konkurujìcìch si módnìch časopisů.
FOREVER YOUNG

„Všichni kolem se chtěj oblíkat mladě. To se pak těţko odolává,
člověku to přijde trapný na obě strany, chce a nechce se k tomu
přidat. Někdy je to váţně moc, dědové v oblečení pro skejťáky, tak
mě se to ještě netýká, ale kdoví, třeba tomu taky podlehnu nebo to
bude za pár let uplně normální,“ myslì si Milan.
Tato subkategorie reflektuje to, ţe docházì k sbliţovánì kdysi
jasně rozlišených generačnìch „extrémů – spolu s tìm, ţe je v módě
„permanentnì juvenilita“311 reprezentovaná mladistvým oděvem a
lookem, který se netýká pouze ţen/modelek, ale mnohem širšìho
populačnìho spektra:
„V módě a v podstatě i ve společnosti po dlouhé generace
platilo, ţe módní výstřelky, výrazné barvy a vyloţeně trendy věci byly
přijímány hlavně puberťáky a adolescenty. Z části to mohl být taky
výraz nudy nebo odmítnutí té starší generace. Dnes v tomhle
společenském trendu došlo k výrazné změně, kdy se si styl teenagerů
osobuje hlavně middle-age. O tom se lze přesvědčit nejen ve
společenských magazìnech, ale i na ulici,“ dodává Liv.

311

Srov. „Za poslednìch sto let se i mezi dospělými neobyčejně rozšìřily mody chovánì
dřìve běţné jen u dětì a nedospělců. Koneckonců, ideál teenagera platì i pro osmdesátnìky, všì
trapnosti navzdory. Věc má však hlubšì kořen, neţli si obvykle myslìme.“ (Komárek 2011)
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5.4. MÓD A/SOCIÁL

Obr. 13. Ulice módy. Neapol.

5.4.1. INTRO: TEMNÁ POLE NEAPOLE
„Tu vuo fa l' americano,mmmericano! mmmericano! ma si nato
in Italy!,“ znì mi dokola v ušìch jako zaseknutá gramodeska, kdyţ se
procházìm po Via Chiaia.
Pouličnì

muzikanti

vyzpěvujì

starou

neapolitánskou

pìseň

masověji proslavenou filmem Talentovaný pan Ripley. Zpìvá se v nì
o tom, ţe hrát si na Američana je směšné a zbytečné, kdyţ se člověk
narodil v Itálii a ještě k tomu v Neapoli.
K takovému ţivotnìmu stylu totiţ patřì „vivere a la moda“, ţitì
módou, elegancì a stylem vytřìbeným značkami italské „hautecouture“ jako jsou Versace, Gucci či Armani.
Neapol na rozdìl od Řìma však na prvnì pohled vypadá spìše
jako „město z módy“. Zdánì však můţe klamat – jelikoţ v přìpadě
Neapole, zpola zavezené odpadem a prorostlé myceliem Camorry,
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zrovna neplatì portmannovské diktum, ţe „to nejdůleţitějšì se nacházì
na povrchu“.
Uţ se smrákalo a do vzduchu prosakovala vlhkost, kdyţ jsem
v přìstavu

u

Molo

Beverelo

potkal

dělnìka,

který

z barevných

kontejnerů vykládal dlouhé role látek. Krátce jsme se na sebe podìvali
a on mezi palcem a prostřednìkem potáhl zaţloutlou cigaretu.
Odhodlával jsem se ho oslovit dlouho, ale nakonec jsem se
osmělil, protoţe jsem se domnìval, ţe mi můţe dát informaci, kde
přesně se nacházejì textilnì dìlny, v nichţ se postupně neforemné role
pod jemnými prsty vyškolených čìnských krejčì změnì v ukázkové
modely pro společenskou smetánku.
Podle mých informacì se má jednat o ilegálnì manufaktury312,
v nichţ se s minimálnìmi náklady vytvářejì dokonalé kopie té sociálně
nejvytřìbenějšì a nejvyššì módy, haute couture. Cena se u nich, dìky
přidané sociálnì prestiţi, vyšroubuje na maximum: jedny z těchto šatů
údajně měla na sobě slavná Angelina Jolie na předávánì Oscarů.313
Se zmuchlaným papìrkem s informacemi od Marca, přìstavnìho
dělnìka, mìřìm na druhý den směrem k nechvalně proslulému sìdlišti,
Scampie. Snaţìm se přes stavebnì parcelu dostat k mìstu, kde se majì
údajně nacházet ony dìlný. Přicházìm k mìstu, kde je plot, brána a za
nìm domy, které se podobajì rozloţitějšìm garáţìm.
Oslovìm dva muţe, kteřì ke mně vycházejì z pootevřených vrat.
Mám za to, ţe jde o tzv. magliari – „trikoťáky“, kteřì z dìlen distribuujì
hotové ošacenì. Snaţìm se působit naivně, ale zároveň nedat najevo
strach. Na to konto se jim pokoušìm zjevit svůj odborný zájem
o módu, načeţ je zavolán o poznánì luxusněji oblečený management.
Bossové si mě střìdavě měřì pohledem, ale obávám se, ţe mi
nechtějì střihnout šaty přìmo na tělo. Zopakuji jim svoji motivaci,
chvìli mě s nevěřìcìm výrazem poslouchajì, pak na sebe krátce mrknou
a vybuchnou v nezadrţitelný burácivý smìch.

312

V jedné z těchto dìlen měla být kupřìkladu nalezena dokonalá matrice Gorgony
(ochranné značky návrháře Versaceho).
313
(Saviano 2008: 39)
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Poté stačì dvě tři slova, abych pochopil, ţe jsem se vydal na
teritorium, které je v gesci mnohem „silnějšìch samců“. Dominanci mi
dajì na jevo neagresivně, ale velmi výrazně: vyprovodì mě tak, ţe mě
poplácajì způsobem, jaký se pouţìvá mezi italskými fotbalisty ve
chvìli, kdy střìdajì a opouštějì hřìště. Uţ se neotáčìm a dělám, ţe
druhý, ještě silnějšì výbuch smìchu jiţ neslyšìm…

Obr.14. Aristokratická „vysoká móda“.

5.4.2. MODI OPERANDI
„Moţná to bude znít směšně nebo povrchně, ale vím, ţe jedním
z mých cílů je pořídit si do pěti let kabelku Louis Vuitton. Samozřejmě
pravou (smích). Proč? Je to pro mě nějaký symbol. Asi společenskýho
úspěchu. Nebo kvality ţivota. Krom toho je pro mě důleţitej ten pocit,
ţe si na ni sama vydělám,“ svěřuje se se svými kariernìmi plány Gabi.
Důleţitost socálnìch aspektů odìvánì se v podobě status symbolů
antropologicky zpřìtomňujì jiţ ve slavném „setkánì s tìm druhým“ –
konkretně v setkánì dvou rozličných kultur a dress codů ztělesněných
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Vascem da Gamou a kalikatským zamorinem.

314

„Sociálnì nerovnost“, resp. dialektický vztah mezi inovacì a
imitacì – spočìvajìcì v odlišovánì „vyššìch vrstev“ a analogickou
nápodobou „niţšìch vrstev“ – ostatně patřì k základnìm sociálnìm
mechanismům módnì změny v klasické tradici Thorstena Veblena315,
resp. Georga Simmela:
„(…) podoby módy jsou vţdycky dány módou určitých tříd, ţe
móda vyšší vrstvy se liší od módy vrstvy niţší a bývá také opuštěna
v tom okamţiku, kdy si ji tato niţší vrstva začne osvojovat. Móda tak
není ničím jiným neţ určitou zvláštní ţivotní formou mezi mnoha
formami jinými, jejichţ prostřednictvím se tendence k sociálnímu
vyrovnání

spojuje

v rámci

jednotného

jednání

s tendencí

k individuálnímí odlišnosti a ke změně.“316
Mechanismus tohoto trendu je v podstatě parafrázì na známé
etologické „fight or flight“. Vyššì společenské vrstvy se cìtì ohroţeny
vrstvami niţšìmi, resp. jejich dotìránìm a imitovánìm oděvu a
ţivotnìho stylu, které slouţì jako jejich svrchovaný rozlišovacì znak.
Z tohoto důvodu „vyššì vrstvy“ bojujì proti těm „niţšìm“ tak, ţe
pořádajì „závody v módnìm zbrojenì“: pravidelně inovujì svůj „šatnìk“,
nejlépe tak, aby jej nebylo snadné jej napodobit, čìmţ se jim podařì
vţdy na určitý čas „upláchnout“.
Móda jakoţto výrazný vizuálnì marker má nepochybně moc tyto
„sociálnì

rozdìly

a

nerovnosti“

v populaci

zviditelňovat

a

tìmto

způsobem se podìlì na tvorbě sociálnì identity, sociálnìch kategorizacì
a symbolických hranic:
„Vţdycky, kdyţ vidím na ulici víc lidí pohromadě, který mají
společný styl (oblečení, pozn. aut.), tak se sám sebe ptám, kdo

314

Zamorin byl oděn do opulentnìho oděvu a obklopen přìslušnými status symboly, které
odpovìdaly pohádkově bohatému Kalikatu, kdeţto da Gama vedle něj vypadal jako „chudý
přìbuzný“. Oděv, v době středověku patřil k nejhlavnějšìm symbolům sociálnìho postavenì.
Srov. (Klìma 2006)
315
Srov. (Veblen 1999)
316

(Simmel 2006: 102)
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vlastně jsem já. K jaké skupině patřím. Jsou to jen takové otázky… ale
zajímá mě, kdo jsou oni a proč nepatří mezi nás,“ řìká Jakub.
Aktéři na základě jejich způsobu čtenì vizuálnìho výrazu oděvu
jako dress codu nejčastěji prostřednictvìm módy vyhodnocovali a
alokovali své sociálnì postavenì v sìtì vztahů a hierarchiì. Oděv tyto
sociálnì

aspekty

„kulturně

materializoval“

a

vizuálnì

formou

odhraničoval práh vnìmaných sociálnìch rozdìlů a nerovnostì.317 Šaty,
jejich kvalita či vysoký rank značky pro ně představovaly odpovìdajìcì
status symbol:
„Dobrý šaty a dobrá značka jsou jako vstupenka do lepší
společnosti. Bez toho se s tebou nikdo nebaví. Váţně nevím o nikom,
kdo by se chtěl plácat v bahně. Ale jak to můţeš změnit. Takhle se
nikam (ukazuje na šaty), takhle se nikam nedostaneš. V takovejhle
hadrech tě prostě nikam nepustí. Ţe se neumíš chovat nějak na úrovni
schováš spíš neţli špatný hadry,“ domnìvá se v tomto ohledu Marco.
V širšìm sociálnìm aranţmá tak „hábit“, resp. jeho sociálnì
význam, měnil a spoluvytvářel celkový habitus318 člověka.
Přestoţe se v základu sociálnìho mechanismu módy

stále

projevuje klasický simmelovský mechanismus „módnì změny“, tzv.
„trickle-down efekt“, výpovědi aktérů v rámci demokratizovaného
systému módy odlišily několik dalšìch, sociálně působìcìch modularit.
V rámci kategorie A/sociál se mi podařilo identifikovat tyto
následujìcì subkategorie:

317

Lidé se porovnávajì s ostatnìmi a umisťujì v sìti vztahů a hierarchiì, která vţdy jiţ
existuje a je neustále rekonstruovaná a přetvářená interpretacemi a jednánìm jednotlivých
aktérů. (Srov. Bottero & Irwin 2003). Společnost je v nì totiţ pojìmána jako materiálně i
symbolicky diferencovaný sociálnì prostor, resp. sìť vztahů, ve které jsou umìstěnì lidé s jejich
identitami, zdroji a aktivitami (praktikami).
318

„Habitus je generativnì a jednotìcì princip, který z charakteristických vztahových rysů,
vlastnìch určitému postavenì, vytvářì jednotný ţivotnì styl, to jest celek, v němţ se sjednocuje
volba osob, statků i praktických činnostì.“ (Bourdie 1998: 16)
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BUBBLE UP
„Vintage byl a myslím, ţe i je, silnej trend. Trika, který vypadají
jako špinavý nebo sepraný a přitom jsou nový a drahý. Odraný
ošoupaný kalhoty. Vypadáš jako luxusní bezdomovec. Ale zároveň tím
ukazuješ, ţe na to máš, protoţe tyhle věci nejsou nejlevnější. Je to
taková trendy reakce na všechny ty vyvoněný a vypulírovaný věci.
Můţeš si zkrátka dovolit vypadat jako bezdomovec a lidi to berou jako
cool,“ popisuje princip trendu inspirovaný lidmi ţijìcìmi na ulici Kay.
Bubble up, ve smyslu mechanismu trendu, tak vytvářì protisměr
simmelovskému trickle down efektu.
Jinými slovy: „vyššì sociálnì vrstvy“ selektivně napodobujì styl a
vybrané vizuálnì markery módy „sociálnì vrstvy niţšì“319:
„Na ulici se trendy takzvaně nakoukávají. Trendová studia tam
posílají své výzkumníky nebo rovnou trendspottery. Ty tam loví
zajímavé vizuály na foťáky a hodně chodí do klubů, subkultur nebo
prostě na ulici u těch niţších vrstev. Ty dokáţí kolikrát z ničeho
vytvořit opravdu netušený variace. Takhle vzniklo spoustu trendů
v oblékání. Třeba homeless look. Kdyţ se to z té ulice zvedne a dá se
tomu prestiţ celebrit, funguje to. Samozřejmě, ţe nesmí být té špíny
moc, musí to být jeté tak akorát. Ale to uţ mají všichni návrháři dávno
ozkoušené,“ dodává Adam.
IN / OUT
„Kdyţ se nad tím tak zamyslím… tak mám pocit, ţe já se
oblíkala často podle toho, abych patřila do party, která se mi líbila.
Bylo to samozřejmě v době hledání sebe sama. Ty skupiny se podle
toho daly snadno rozlišit a třeba neexistovalo, aby třeba chodil
metalák s diskofilkou. Jiné oblékání, jiný vkus, tyhle partičky spíš stály
vţdycky proti sobě,“ sděluje svou zkušenost s odvěvem ve vztahu ke
319

V přìpadě neapolských padělatelů, propojených s Camorrou šlo o specifickou
nápodobu, kdy v podstatě nìzké sociálnì skupiny vytvářejì dokonalá falza nejvyššì módy, ale
jsou řìzeny kriminálnìmi vrstvami poţìvajìcìmi práv společenských elit.
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„skupinové přìslušnosti“ Wera.
In-group320 a out-group. Sociologická tradičnì distinkce se ve
výpovědìch aktérů objevovala ve svém obvyklém významovém úzu –
spolu s tìm, ţe oděv zprostředkovával vizuálnì marker té které sociálnì
přìslušnosti.
Jistý rozdìl byl však patrný ve skupinovém identifikačnìm
mechanismu. Ke vztahové sociálnì sìti in-group se někteřì aktéři měli
tendenci vztahovat ne na základě demografických podobnostì, jako
je kupřìkladu věk, záliby321(…), ale na základě toho, co se jim – čistě
esteticky – lìbilo a přišlo jim to sociálně „in“, to jest ţádoucì a
v „kurzu“. V této logice si také z referenčnìch sociálnìch skupin
nejdřìve vybìrali „obal“ (oblečenì) a aţ pak „obsah“ (ţivotnì styl či
spojujìcì

podobnosti

sociálnì

skupiny):

„Pokud

znáte

jeden

z nejnovějších Banksyho pieců: „Sorry! The lifestyle you ordered is
currently out of stock“, tak mám za to, ţe je v tomhle docela
výstiţný. Lidé mají tendenci si vybírat to, k jakým skupinám budou
patřit, jako v supermarketu. Týká se to asi hlavně dospívajících, ale
mám za to, ţe dneska jsou v tomhle i dospělí hodně povrchní. Jsou
zkrátka skupiny, který jsou trendy… a k nim nepatří myslim uplné
elity… Mají dost často i výrazný styl, který rádi prezentujou. Všechno
nasvědčuje, ţe s tím mají úspěch a pro ostatní jsou tím atraktivní,“
řìká Liv.

320

Členská skupina (také vlastnì skupina, in-group) je skupina, do které člověk náleţì, s
kterou se identifikuje. Jejìm doplňkem je skupina cizì (out-group).Autorem konceptu je sociolog
Willam Graham Sumner, v českém prostředì se však často uţìvá termìnů „vztaţná skupina“
pro „in-group“ a „nevztaţná skupina“ pro „out-group“ srov. (Hewstone & Stroebe 2006)
321

Skutečnost, ţe lidé si s většì pravděpodobnostì vybìrajì partnery, kamarády a známé
mezi lidmi s podobnou sociálnì pozicì neţ naopak (odlišné sdruţovánì) je základnìm znakem
stratifikace. (Srov. Bottero & Irwin 2003)
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MÓDNÍ HVĚZDA

„Myslim si, ţe jsem vţdycky měnila módní styl podle lidí v mym
okolí. Třeba podle třídy (školní, pozn. aut.). Člověk pozoruje ty lidi
kolem, kdyţ s nima tráví hodně času a podle mě se to po čase sejde
tak, ţe se člověk začne buď oblíkat nenápadně, třeba aby se schoval,
nebo naopak. Já jsem vlastně nikdy nechtěla být někde zastrčená,“
řìká Sára.
Mechanismus

módnì

změny

v této

subkategorii

zastřešuje

skutečnost, ţe aktérům propůjčovala moţnost se alokovat nikoliv
v rámci společnosti jako celku, ale v rámci „malých sociálnìch skupin“.
Konkrétně se jednalo o motivaci zìskat pro sebe pocitově „odpovìdajìcì
postavenì“ v rámci sociometrického aranţmá,322 a tedy v rozpětì
„hvězda – outsider“.323
Z výrazových prostředků oděvu byla v tomto ohledu nejčastěji
uváděna „výraznost“, popřìpadě výběr „značek“ a „status symbolů“:
„Tak jako Rusky poznáš vţdycky. Tuna šperků, značkový drahý
kabelky. Tohle všechno tahají na přednášky a mají asi pocit, ţe
všechno a všichni se budou točit kolem nich.“324
Aktéři tak v tomto smyslu pociťovali moţnost, spolu s tìm
kterým

odpovìdajìcìm

stylem

oděvu,

měnit

stupně

svého

sociometrického postavenì ve skupině325 a také úroveň sociálnì
akceptace, která se jim dostávala od ostatnìch:
„Vzpomínám si, ţe kdyţ jsem ještě na škole zahodila svoje starý
věci a začala vyznávat stejný styl jako ostatní, měla jsem pocit, ţe uţ
nejsem tak odstrčená. Začali si mě rozhodně víc všímat. Kdyţ jsem to
ještě trochu poposunula podle svého a vyhrála si s tím, najednou jsem

322

Viz (Moreno: 1977)

323

Viz např. (Nakonečný: 1995)

324
325

Gabi

Evolučnì analýza estetických stylů na „evoluci zdobenì artefaktů“ ukázala, ţe jejich
vznik nenì náhodný, ale ve své rozdìlnosti slouţì kupřìkladu k symbolické (re)prezentaci
statusu, role, členstvì v rámci sociálnì skupiny. Srov. (Boyd & Richerson 2005b: 249)
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jim stála za pozornost a připadala jsem si najednou stejně dobrá jako
oni, začala jsem prostě tak nějak stoupat,“ sděluje svou zkušenost
Jane, která ji podle jejìch slov k přivedla k zájmu o módu a práci
stylistky.
V této subkategorii vnìmali aktéři změnu stylu jako otevřenou
moţnost toho, jak tìmto prostřednictvìm ekvalizovat svou pozici
v rámci sociometrického postavenì. Jiţ samotné sociálně-estetické
„sblìţenì“ s ostatnìmi, „imitace ostatnìch imitátorů“, jim dodávalo
potřebné oceněnì a evalvaci ega.

ALFA A OMEGA

„Nemám pocit, ţe bych měl potřebu napodobovat… smetánku,
bankéře a něco podobnýho. Prostě takhle vysoký skupiny. Já do jejich
ţivota ani nedohlídnu a vlastně mě to moc ani nebere. Taky toho
o nich moc nevím. To spíš někoho úspěšnýho, kdo je hodně vidět
(…),“ řìká s rozhodnostì sobě vlastnì Dan.
Aktéři v rámci společnosti určili za osoby, které je inspirujì a
podle nichţ měnì styl, nikoliv apriori směrem k vyššìm vrstvám
v pozici sociálnì stratifikace, ale spìše k lidem „kulturně úspěšným“.
Tito jedinci, hvězdy v pozici „ alfa“, pro ně zářili jako Alfa
Centauri, přičemţ jejich lesk byl notně zesìlen prostřednictvìm
masmédiì:
„Pokud lidi napodobují něčí styl, pak jsou to podle mě nejčastěji
zpěváci či herci. Nebo módní ikony, celebrity, které ukazujeme
v časopisech. Zkrátka někdo odlišný a hodně výrazný. V podmínkách,
kdyţ by byly některým skupinám hodně vzdáleny, pak jsou tu
takzvané celebrity. V tomhle případě jde samozřejmě o pozlátko, ale
módní průmysl je v tomhle smyslu rád vyuţívá. Jde o jakýsi mix
někdejší aristokracie a populární hvězdy. Lidi jim přikládají prestiţ,
kterou třeba béčkové ci céčkové celebrity vůbec nemají, ale z hlediska
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módních trendů to dobře funguje,“ domnìvá se Lenny.
Pro tuto subkategorie tak platì, ţe z hlediska nápodoby musì být
daná osoba vnìmána jako „úspěšná“, naplňovat „vizuálnì imperativ“
dnešnì dobytìm, ţe „je vidět“, a jako vzor nesmì být od aktérů přìliš
sociálně vzdálena: alespoň symbolicky jim musì být blìzká. Lolo
v tomto gardu pronesla větu, ve které byl akcentován vizuálnì aspekt
„obdivu“: „(…) ono nemusí jít ani tak o módní ikony, ale někoho, ke
komu lidi vzhlíţejí.“
Imitace úspěšných jedinců se tak ve výpovědìch aktérů ukázala
jako konstantnì a zobecnitelná:
„Lidé často napodobují úspěšné – vycházející pop hvězdy imitují
Madonnin styl zpěvu i oblékání a vycházející NBA hvězdy imitují styl
zavěšování košů Michaela Jordana, jeho styl řešení muţské plešatosti,
a pokud firma Sara Lee Corporation utratila své peníze prozíravě, pak
také jeho vkus ve výběru spodního prádla.“326

SOCKA - OBSOLENCE SOCIÁLNÍ HODNOTY

„Osobně

radši

upřednosťnuju

značky,

který

mají

nějakou

nadčasovost. Pokud jsou zavedený a na trhu dlouho, mám jistotu, ţe
je to dobrá značka, která jen tak neztratí prestiţ a nebudu ji muset
hned tak měnit,“ řìká Jakub.
Mechanismus v této subkategorii subsumuje výpovědi aktérů,
které v souvislosti se změnou či trvalostì módnì značky vnìmali starost
o „časovou konzervaci prestiţe“ značky.
Jejich zkušenost vycházela z toho, ţe k změně módnìch stylů
přispìvá i obsolence sociálnì hodnoty módnì značky: „Co se pamatuju,
byl to třeba případ Kenvela, to bylo v jedné době strašně in, ale jak se
to rozšířilo, začalo strašně upadat a téměř brány za socky. Nemusí to

326

(Boyd & Richerson 2005b: 124)
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ale souviset jen s tím, ţe se to rozšíří, ale třeba ţe dojde k nějakému
poklesu image. V případě Kenvela se třeba hodně prostřednictvím
novinářů rozšířilo, ţe značka znamená vlastně hebrejsky ano – i – ne.
A to najednou začalo být hodně banální, ztratilo to novost, exotiku,
nějakou předtím připisovanou prestiţ, prostě je to pasé,“ uvádì Lenny.

MÓDNÍ VŠEŢRAVOST

„Nevím, proč ostatní sledujou módní trendy nebo se jich drţí. Já
osobně je sleduju, to bych lhala, ţe ne. Je to proto, abych měla
přehled. Myslím, ţe dneska se uţ nedělí móda na vysokou a nízkou a
taky se v tomhle smyslu nedělí lidi. Rozdíly se stíraj. Já osobně se si
z různých módních trendů vyberu určitý prvky, které zkombinuju tak,
aby k něčemu odkazovaly. Třeba aby to bylo v kontrastu. Uplně se to
k sobě nehodilo. Nebo věci zdánlivě nespojitelný. Musí v tom být
nějaký vtip. To mě baví a v tom se, myslím, odlišuju,“ sděluje svůj
postoj k trendům Jane.
Výpovědi aktérů naznačily, ţe je v nich zpřìtomněn model
postmodernì individualizace, který spočìvá v tom, ţe ţivotnì styly a
spotřeba se postupně diverzifikovaly a roztřìštily – vzniklou inflaci
vkusů

spotřebitelů

tak

nelze

vysvětlit

pouze

společenským

postavenìm.
Rozdìly v kulturnì spotřebě se staly méně znatelnými mezi
sociálnìmi třìdami interagujìcìmi v rámci módnìho systému: „Myslím si,
ţe dneska uţ se na to příliš nehledí. Dneska si kaţdá v podstatě můţe
nosit to, co chce, a kdyţ to není uplně jasně viditelný extrém, tak uţ
se na tom základě lidi nekastují,“ domnìvá se Liv.
Vedle
v subkategori

jemných
Odlišenì,

charakterizovatelná
327

tzv.

způsobů
se

tak

vizuálnìho

odlišenì,

vyprofilovala

skupina,

modelem

„kulturnì

popsané
která

všeţravosti“327.

je
Ten

Srov. (Petterson 1997) Kulturnì všeţrouti (omnivores) jsou lidé, kteřì konzumujì velký
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spočìvá v tom, ţe vysoké vrstvy jiţ nebazìrujì na své snobské oděvnì
exkluzi, ale sofistikovaně vyuţìvajì328 prvky oblečenì ze sociálnìch
vrstev

napřìč,

zatìmco

„nìzké

sociálnì

vrstvy“

se

drţì

svého

restriktivnìho vkusu.

SOCIÁLNÍ VTĚLOVÁNÍ

„Pamatuji si nakupování, zejména kdyţ jsem byla mladá.
Chození od jednoho

módního butiku k druhému. Tehdy jsem měla,

no – nekonfekční postavu. Najednou byl New York malý. Nikde nebylo
nic, do čeho bych se vešla. Trendy jako by tehdy lidi při těle
ignorovaly. Nebyl to zrovna dobrý pocit a samozřejmě následovaly
nějaké diety, abych se do té představy těla vhodného pro trendy
vešla,“ vzpomìná na své mládì Liv a akcentuje, ţe jejì tělo „zkrátka
neodpovìdalo tomu, „jak jej jako ţádoucí viděla společnost a módní
trendy.“
Marco řìká: „Pokud jsi špinavej a otrhanej, nedostaneš práci,
kterou bys chtěl. Musíš bejt čistej a naţehlenej, vonět a kdoví co
ještě. Myslim ale, ţe to lepší nebude. Uţ jsem si zvyk'. Lidi kolem mě
taky. Štípnout si značkový sako? To by asi problém nebyl, oni
(padělatelé, pozn. aut.), vydělávaj hlavně na tom, ţe to šijou
v normálních velikostech (konfekčních, pozn. aut.), který prostě ty
vysoký módy (haute couture) nedělaj, protoţe do nich se hodí jen
nějak rostlý a nějak hubený postavy. Já bych v tom ale beztak asi
neuměl chodit. Srost´ jsem s tim, co mám na sobě. Jsem prostě
otrhanej (uvedl své jméno).“

rozsah kulturnìch statků a jejich estetické preference překračujì konvenčnì hranice vkusu.
„Znalost kulturnìch kódů, které jsou náleţité v různorodých sociálnìch prostředìch a schopnost
„kulturnìho-přehazovánì výhybky“ podle momentálnìch okolnostì se dnes stalo mnohem
uţitečnějšì neţ znalost omezeného rozsahu symbolů vysoké kultury. „Kulturnì varieta“ zkrátka
nahradila „Bourdieuho distinkci“ sociálnìho odhraničenì vkusu. Srov. (Bourdie 1984)
328
Srov. (Douglas & Isherwood 1996) a jejich návrh antropologicky univerzálnìch

sociálnìch třìd na základě spotřeby určené třemi druhy zboţì hierarchicky seřazenými počìnajìc
materiálnì nezbytnostì aţ po luxus: základnì komodity nezbytné pro uchovánì ţivota (např.
jìdlo), technologie (cestovánì) a informace (vzdělánì, uměnì).
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Petra popisuje svou zkušenost „tělo vs. společnost“ ze svého
úhlu pohledu: „Oblečení měním často podle kariéry. Tedy podle toho,
zda se někam posouvám. Teď nemyslím jenom ten korporátní dress
code.

To

máte

oblečení

na

neformální

oběd,

brífink,

schůzku

s ředitelem. Nebo posilovana, golf. Jako manaţerka musím mít na
výběr,

proto

ten

širokej

šatník.

Musím

nějak

vypadat,

nějak

reprezentovat, tak nějak se to, myslím, i ode mě očekává.“
V subkategorii „sociálnì vtělovánì“ (sociálnì embodiment)329 se
podle mého názoru zobrazilo, ţe aktéři vnìmali své tělo z většiny jiţ
jako „tělo sociálnì“ – tj. tělo „v rolìch“, tělo majìcì odpovìdat módě a
sociálnìm poţadavkům na něj kladeným. Sociálnì tělo330, které je vůči
tělu podobným vnějškem jako šaty, se sóma331 splývalo nebo jej
naopak malformovalo podle toho, jak bylo střiţeno na mìru sociálnì
třidě či představě sociálnì ţádoucnosti. Oděv v tomto ohledu splývá v
jedno s osobnì biografiì, sociálnì rolì a funkcì jedince. Těla zabydlená
v manuálnì práci a námaze vyţadujì oděv určený pro volný a pohodlný
pohyb končetin, zatìmco klasický oblek byl designován na mìru
sedentárnì moci vládnoucìch vrstev na konci 19. stoletì. V podstatě
dodnes s nimi splývá jako jejich neodlučitelná druhá kůţe. Materiálem,
ale i střihem idealizujìcìm tělesné linie, plně kopìruje formu a vývoj
sociálnìch rolì.332
SOCIÁLNÍ DISPERZE

„Nový trend mě musí nějak chytnout. Musí mě něčím zaujmout,
strhnout,“ řìká Jakub a dodává: „Zpravidla ale v tom nejsem sám,
protoţe takhle výrazný trendy se potom šíří mezi lidma strašně
rychle.“

329

Srov. výklad sociálnìho těla (Entwistle 2000).

330

Srov. (Turner 1997)

331
péxis.
332

Srov. (Ponty 2004): a jeho rozlišenì „fenomenologie těla“ ve smyslu: sóma, sarx,

(Hollander 1993) v jiném gardu demonstruje, jak na uměleckých dìlech se v obdobì,
kdy se kupřìkladu nosil korzet, se nahá lidská těla tvarujì, jakoby jej měla.
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Aktéry často zmiňovaná „chytlavost“ – na způsob „chytlavých
vtipů“ a následného „nakaţlivého smìchu“ – se v rámci mechanismu
rozdělila do dvou alternativ „přenosu“.
V prvnìm přìpadě osoba „okopìruje“ styl od druhé, protoţe: „(…)
kdyţ na ulici vidím, ţe je něco novýho a ten módní trend se prudce
šíří, tak to nějak člověku nedá a nějak ho ta vlna, co tam vidí, sebere.
Třeba nezačne uplně bláznit, ale pokud na to má nějakej keš, tak
v tom asi pojede taky,“ sděluje svou zkušenost Milan.
Jako druhý způsob přenosu se ukázalo, ţe osoba adoptuje
názory či myšlenky někoho, kdo slouţì jako sociálnì předobraz333, a
tomu přizpůsobì oblečenì: „(…) často jsem si všimnul ve škole, jak se
ty lidi mění. Přijdou jako hopeři (příslušníci „stylu“ hip-hop, pozn.aut.)
a najednou se třeba pod vlivem profesora začnou měnit na filosofa či
levicovýho intelektuála. Ten styl se pak celkem dost rychle roznese a
ujme,“ řìká Jakub.
V obou přìpadech bylo pro snadný přenos „chytlavého módnìho
trendu“ nutné, aby byl tento „nový styl“ vizuálně výrazný a odlišný,
lìbil se a měl „háčky pro zachycenì“: „(…) Aby se trend co nejrychlejc
rozšířil, tak je nutný, aby prostě „lepil“, rozumíš. Co k tomu říct… je to
mix jednoduchosti, líbivosti a výraznosti. Musí se to nechat dát snadno
reprodukovat a lidi na to zkrátka musí pozitivně reagovat…musí jim to
prostě dávat dobrý pocity… ţe to prostě k nim pasuje. Pak to pošlou
dál jako tichou poštu. Trend se zaháčkuje a uţ se to jen nabaluje,“
řìká Boss.
Nassim Nicolas Taleb ve své knize Černá labut pìše, ţe: „Ţijeme
v době sociálních infekcì.“

334

Móda je v tomto ohledu viditelným

procesem vzniku, šìřenì a sestupu nového módnìho trendu na základě
principu sociálnìho contagia, „memetické nákazy“335:

333

Srov. Komárek (2004: 8): „Ţivočich napodobovaný bývá nazýván předlohou či vzorem
(model, Vorbild), ţivočich napodobujìcì mimetikem (mimic, Nachahmer).“
334
Srov. (Taleb 2011: 12)
335
Srov. jako deviant case rozšìřenì „módy“ masové gymnastiky podle vzoru
československého Sokola na Kapverdských ostrovech viz (Josephy 2009a)
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Princip jejì „sociálnì disperze“ doplňuje dva základnì tradičnì
sociálnì principy módnì změny (trickle-down a bubble-up). Oba dva
totiţ představujì spìše vertikálnì pyramidový model – na jedné straně
docházì k stékánì a ředěnì módnì novinky z vyššì vrstvy do niţšì – a
na druhé naopak ke vzlìnánì od niţšì vrstvy do vyššì.
Model zaloţený na principu „sociálnì disperze“ představuje
model horizontálnì, přičemţ s největšì pravděpodobnostì v tomto
smyslu

docházì ke vzniku

multifokálnìch

„nakaţlivých ohnisek“,

namìsto klasické „S-curve“ – přičemţ se aktéři „poohlìţejì“ po novém
trendu ve chvìli, kdy je kolem nich přìtomen ve velké vizuálnì
koncentraci.

336

SYMBOLICKÉ HRANICE

„Vysoká móda, teď myslím haute couture, se samozřejmě
odlišuje od pret-a–porter a módy masové svojí kvalitou a jedinečností.
A pochopitelně také cenou. Lidé, kteří ji nosí, nemají nějakou zvláštní
potřebu na sebe křiklavě upozorňovat. Ale pochopitelně… a to je daný
i historicky… se chtějí nějak odlišovat. Jenomţe v době, kdy se
poměrně zdatně a snadno tyhle modely kopírují, to není uţ tak
snadné. Takţe v tomhle nastupuje něco, co se snadno napodobit
nedá. Kvalita materiálu. Preciznost. Ruční stehování. Šití na míru.
Snaha o detail a estetickou vybroušenost,“ vyslovuje odlišnost
„vysoké krejčoviny“ Mìna.
Kay ze své zkušenosti dodává: „Dnes se uţ těţko nacházejí
hranice mezi jednotlivými styly. Tím, ţe je jich moc, je to hodně
336

Samotný proces „difuze“ jsem modelově (jako „flocking“) identifikoval asi takto:
1) Upoutánì pozornosti někým, kdo je výrazný, silný, „lìbì se“, imponuje nám a má
něčìm odlišný vizuálnì a nový styl 2) akomodace, styl se šìřì, stává se vìce „sociálně viditelný“ a
představuje jakousi svůdnost se přidat, sjednotit a nebýt vnìman jakou out-group 3) styl se
stává vìce populárnìm a sociálně se šìřì dál (vertikálně i horizontálně), stává se „kolektivnìm
vkusem“, konformnì módou 4) styl upadá v okamţiku, kdy dosáhne svého vrcholu, resp.
„sociálnì saturace“, nosì jej subjektivně viditelné mnoţstvì lidì, původnì skupinová výhoda „jìt
s dobou“ se měnì, resp. osobnì sociálnì benefity se sniţujì a do kompetice estetických vzorců
vstupuje vzor „nový“, který se tak jevì i na základě vizuálnìho rozdìlu: v populaci ještě nenì
přìliš zastoupen.
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nepřehledný a taky se ty mnoţiny uplně prostupujou. Odlišnost je
dneska věc detailu… třeba jak ty věci nosíš… a spojuješ… a o to víc je
to… myslím… náročnější na pozornost a sledování trendů. Lidi si musí
být jistí, kdo vlastně jsou (úsměv).“
Oděv, resp. nuance jeho formy a způsobu nošenì – v důsledku
demokratizace módy a změn ve vizuálnìm odhraničenì společenských
třìd – slouţì jako konceptuálnì prostředky slouţìcì ke kategorizaci lidì
vymezujìcìch sociálnì skupiny/kategorie.
Jejich prostřednictvìm vytvářejì stále – z hlediska odlišenì –
jemnějšì

způsoby odlišenì

vzorců kulturnì

spotřeby. Symbolické

hranice337 spoluvytvářené oděvem tak tvořì rozdìl mezi ţádoucìm a
neţádoucìm, od kterého je nutné se odvrátit v zájmu zachovánì vlastnì
„čistoty“ (symbolická exkluze). Podle P. Bourdie v tomto ohledu proti
sobě stojì čisté a nečisté, „vyššì“ (vznešené, vytřìbené) a nìzké
(nevkusné,

upadlé)338,

které

pomáhá

pomocì

sociálnì

distance

definovat svoji vlastnì identitu.339

DÉMODÉ

„Kdyţ seš na ulici, tak stále něco řešíš. Kde spát, co jíst, chlast,
prostě abys zapomněl. Trable, řešíš prostě stále nějaký trable. V tu
chvíli je ti jedno, jak jsi špinavej, jak ses serval, čim pokecal. To
prostě neřešíš. Důleţitý je, aby ses nějak neodřel nebo ti nebyla zima.
337

Vytvářenì symbolických hranic představuje rozrůzněné „mentálnì mapy sociálnìho
prostoru“ (Lewin 1936) a je součástì procesu utvářenì vlastnì identity. V tomto ohledu
představujì symbolické hranice definovánì „čistých“ a „nečistých“ skupin lidì, které se vytvářejì
na půdorysu sociálnìch rozdìlů, sociálnìch vztahů a sdruţovánì různých skupin lidì. Srov.
(Lamont & Fournier 2002).
338
Habitusy jsou generativnì principy odlišných a odlišujìcìch praktických činnostì – to, co

jì dělnìk, a hlavně způsob, jakým to jì, sporty, jeţ pěstuje, a jakým způsobem je pěstuje, jeho
politické názory a způsob, jakým je vyjadřuje, se systematicky lišì od způsobu stravovánì a
odpovìdajìcìch aktivit továrnìka; ale jsou to také klasifikačnì schémata, principy klasifikace,
principy viděnì a rozlišovánì, různého vkusu. Rozlišujì mezi tìm, co je dobré a co špatné, co je
správné a co nesprávné, co je elegantnì a co vulgárnì atd., ale způsob rozlišovánì je různý.
Jedno a totéţ chovánì nebo dokonce i majetnictvì jedné a téţe věci se jednomu můţe zdát
elegantnì, druhému namyšlené či afektované, třetìmu vulgárnì.“ (Bourdie 1998 :13)
339
Srov. (Bourdie 1984)
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To je asi to nejdůleţitější,“ vysvětluje svůj přìstup k oděvu Marco. „Já
v tom dělám denně, přenášim ty krabice. Samé hadry, stěhuju a
přesouvám. Já samozřejmě sleduju, v čem chodí naši páni, v čem
chodí majitelé. Sleduju, co se s tim všechno děje. Jaký věci se z těch
látek šijou… Jsem v jednom kole. Do práce jsou takovýhle věci na
nic.“
Podle mého výzkumu se teoreticky potvrdilo, ţe „nejniţšì
sociálnì třìdy“, obzvláště ty manuálně pracujìcì, jsou charakteristické
svou

„kulturou

materiálnì nezbytnosti“340

a

upřednostňujì

oděv

praktický, odolný a funkčnì341, přičemţ v tomto ohledu nenì důleţité,
nakolik je to stylové a modernì:
„Trendy sleduju, občas se za tím na ulici ohlídnu, kdyţ má
někdo něco zajímavýho na sobě. To jo. Ale osobně na to nemám čas,
váţně, peníze, ani náladu. Musím řešit úplně jiný věci neţli módu. Je
mi tak nějak jedno, jak vypadám. Ráno vstanu, naházím na sebe, co
potřebuju, a tím to končí. Nikdo mě v tomhle nehlídá, ţenskou
nemám,“342 uzavìrá svůj postoj k trendům Marco.
V průběhu výzkumu nevyplynulo, ţe by „lidové vrstvy“ jevily
zvláštnì zájem o trendy a jejich imitaci, zaloţené na principu „trickle
down“.

343

To

nepřìmo

potvrzuje

i

Sára,

která

zdůrazňuje

jakousi

odstìněnou tvořivost „ex nihilo“: „Já kdyţ jsem ţila na ulici a pak ve
squatu, tak... aspoň co se pamatuju, nikdo tam v trendech nejel. Teď
myslím masovejch libovkách. Ale bylo to hodně pestrý. Hodně
barevný. Trochu rasta. Takhle tam chodil kaţdej. Některý holky pletly,
340
341

Srov. (Bourdie 1984, 1990)

V Británii byl však zaznamenán přìpad tzv. Chavs, kteřì pocházeli z nejniţšìch a
problémových sociálnìch skupin, avšak jejich styl byl typický značkovými tepláky a předevšìm
pak kšiltovek zn. Burberry (firma poté musela předělat jejich typický design – neboť tyto
skupiny poškozovaly prestiţ značky). Srov. např. (Lewis 2004)
342
V módě se projevuje „adresnost vlastnìho jevu“: opticky se upravujeme a šlechtìme

„pro někoho“.
343
Oděv niţšì střednì třìdy je společensky pranýřován jako „nevkusný“ mnohem vìce neţli
zcela „deklasovaných vrstev“. Zároveň však kupřìkladu v rámci osvìcenského „návratu
k přìrodě“, vládla v tomto ohledu silná idealizace. „Lidový oděv“ byl veleben pro účelnost,
propojenì s přìrodnìmi cykly a pracì, ale i ve smyslu lidové tvořivosti ve formě „krojů“. Kdovì,
zda nenì „outdoor“ trend právě novým návratem k přìrodě či silné tradici chalupářských kultur.
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kdyţ byl čas, čelenky, co se vzpomínám, tak místo batiky se hodně
jely na trička spreje. Prostě co dům dal. Trošku si ten ţivot zpestřit.
Ale bylo to docela originál.“
V této subkategorii se ukázalo, ţe nejniţšì a nìzkopřìjmové
sociálnì vrstvy jsou ve své podstatě z módy, charakteristické rychlým
střìdánìm trendů, vyloučeny. Svým charakterem se spìše podobajì
pojetì módy v „primitivnìch společnostech“: vzorce oblékánì zůstávajì
v podstatě stejné, neměnì se, pouze je drobně variujì. Nebylo to
z důvodu, ţe by tito lidé cyklicky reprodukovali čas, ale čas, i jak
uváděli, „na módu neměli.“ K dalšìm důvodům této „módnì exkluze“
patřilo to, ţe na nové trendy neměli penìze a dostatek četných
sociálnìch setkánì, a také přìleţitostì, jak oděv e estetizovaný
zevnějšek sociálně zhodnotit a „odprezentovat“. V neposlednì řadě se
domnìvám, ţe v závislosti na výše řečeném jsou jejich kognitivnì
mechanismy esteticky adaptované na „neměnnost“: na rozdìl od toho
jsou mobilnějšì, aktivnějšì a vysokopřìjmové vrstvy vystavovány
novým a novým „adaptačnìm prahům“: tudìţ se jejich vkus do velké
mìry stále přizpůsobuje novým stimulům.
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5.5. MÓD IDENTIKIT

Obr. 15. Akcentovaná estetizace muţů. Hongkong – Fashion Walk.

123

5.5.1. INTRO: COSPLAY
Hongkong. Great George Street, Clevelend Street, Paterson
Street a Gloucester Road. Sìť ulic, proslulá jako Fashion Walk, která se
stala na nějaký čas mým „druhým domovem“.
Procházìm módnì pasáţ od shora dolů a s tzv. zdvořilou
pozornostì344 pozoruji „domorodce“.
Prvnì, čeho si všimnu, je to, ţe na rychlost a změnu stavů
procházejìcìho počtu lidì nemám adaptované „oko“. Zprvu jsem
schopný vnìmat jen dynamiku barevných šmouh.
Postupem času jsem však schopen „zaostřit“ a ve svém zorném
poli vnìmat jednotlivé „figury“ vysazené z celkového „pozadì“.
Prvnì, co mě v rámci hédonického pojetì AISTHÉSIS zaujalo,
byly extrémně štìhlé a dlouhé ţenské nohy, jejichţ délka byla ještě
zdůrazněna obuvì tvarovanou à la čìnský „lotosový střevìc“ s dlouhým
podpatkem. Druhý vizuálnì rozdìl, který mě upoutal, avšak ne zrovna
libě, byla podobně zdůrazněná a přehnaná estetizace muţů.
Na metrosexuály jsem se jiţ téměř stačil esteticky adaptovat,
ale muţe v černém, oděné v třìčtvrtečnìch kalhotách a korzujìcì
v platformách či podpatcìch, ještě ne. Zde to byl poměrně hojně
rozšìřený trend.
Paradoxnì bylo, ţe ačkoliv jsem si nikdy nepřipadal obzvláště
nevzhledný a měl jsem s sebou pro mě běţné městské oblečenì, na
Fashion Walku jsem si

připadal zanedbaný

a ušmudlaný

jako

přesluhujìcì tramp.
Nedokázal jsem se vnitřně nikam zařadit a „splynout s davem“,
měl jsem pocit, ţe jako jednotlivec přìliš vystupuji z nastaveného
vizuálnìho pole a cìtil jsem se sociálně-esteticky diskvalifikován.
Moţná

bych

se

těţko

odhodlával

k tomu,

abych

někoho

kontaktoval a zeptal se jej, jak vnìmá módnì trendy, kdyby mi k tomu
nepomohla náhoda.

344

Pojem z etnometodologie, v jehoţ rámci věnujeme lidem krátký nevtìravý pohled či
zdvořilý úsměv jako formu neobtěţujìcìho sociálnìho kontaktu.
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Tak jako kaţdý večer jsem šel na krátkou procházku s blìţe
neurčeným cìlem. Zastavil jsem se krátce na rohu blìzkého parku,
abych se rozmyslel, kterým směrem se vydám dál. V tu chvìli jsem
před stánkem s občerstvenìm uviděl postavu, která mě na prvnì
pohled upoutala svým oblečenìm, které – umocněno barevnými neony
– vypadalo jako kdyby vypadlo z animovaného seriálu.
Nebyl jsem daleko od pravdy. Thuy, jak jsem se později
dozvěděl, byla totiţ nadšená cos-playerka345, která svou proměnlivou
identitu zaloţila na tom, ţe prostřednictvìm speciálnìch kostýmů
uţìvaných v kaţdodennìm ţivotě „hrála role“, jejichţ charaktery
počìnaly v komiksech typu manga či anime…

Obr. 16. „Cos-play“

345

Abreviace pro costume-playing
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5.5.2. MODI OPERANDI
„Móda mi pomáhá se vyjádřit a dát ostatním najevo to, co ze
sebe chci najevo dát. Je to mnohem snazší neţli kaţdému vysvětlovat,
kdo jsem. Kam jsem se vyvinul. Kam chci patřit a kam ne (…), jak se
vidím (…), jak se vnitřně vidím, tak se oblékám,“ vyjadřuje svůj názor
Jakub.
Neverbální vyjádřenì individuality – konkrétně prostřednictvìm
vizuálnì exprese – patřilo ve výpovědìch k nejsilnějšìm významovým
klastrům „módnì změny“. Oděv jako „druhá kůţe“ byla vybìrána a
měněna s ohledem na to, aby „tvarově korespondovala“ s niternostì a
jejìm sebevyjádřenìm, pohyb změny byl v tomto ohledu veden z nitra
ven.
Druhým způsobem byl přìstup opačný, který spočìval v tom, ţe
se prostřednictvìm proměnlivého a častého „kostýmovánì“ vnějšku
měnilo proţìvánì nitra, s cìlem ţìt nezávazně vìce heteronym346, vìce
identit:
„Oblečení, ale i trendy měním taky hlavně proto, ţe mě baví být
pokaţdé za někoho jiného. Nejde jen o oblečení na párty, to je vlastně
něco jako karneval. Myslím tím měnit se v běţnym ţivotě. Uţ jsem
toho vystřídala dost… byznysmenka, diva, intelektuálka, bad girl…
baví mě to. Mám pocit, ţe se s jiným stylem oblečení proměním a lidi
mě tak kolem mě i berou. Je to mnohem pestřejší, jinak by to byla
docela nuda ţivot.“347
V obou

uvedených

přìpadech

spoluvytvářenì

identit

prostřednictvìm módy byl kladen důraz na komunikaci povrchu: „(…)
podle mě je důleţitý, jak se člověk oblíká, jak se jeví navenek. [Kór]
v dnešní době. Já si teda na tom dost zakládám. Protoţe tim člověk
o sobě říká hodně lidem kolem,“ řìká Dan.

346

Portugalský básnìk Fernando Pessoa bývá povaţován za „průkopnìka post/modernìho
individualismu“. Prostřednictvìm tzv. „heteronym“ – např. Álvaro de Campos, Ricardo Reis nebo
Alberto Caeiro, dokázal své já „rozmnoţit“ tak, ţe ţil jejich ţivoty, jelikoţ je potřeboval
k uchopenì mnohoznačné reality. Nejednalo se tedy o banálnì skrývánì se za cizì identitu. Srov.
(Pessoa 1990)
347
Gabi
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Ve vztahu k relačnìmu pojetì identity348 tak lze konstatovat, ţe
na utvářenì identity participuje móda zejména ve smyslu vizuálnì
exprese. Poptávce po pruţných změnách „looku“ vycházejì vstřìc téţ
producenti módy: „Svět se neuvěřitelně zrychlil. Masmédia chrlí denně
tisíce obrazů, vzorů, stylů. Moţností je hrozně moc. My to těm lidem
usnadňujeme, ţe si najdou přesně ten styl, který je individuálně odliší,
ale přitom zapadnou do většinové módy. Lidi mají pocit, ţe jsou
jedineční. Ve skutečnosti je to ale masová móda a globální trendy,
které jen přicházejí a odcházejí v obrovském mnoţství a strašně
rychle,“ řìká Tara.
Posun k individualismu v módě reflektuje i Liv: „I tak se
domnívám, ţe hodně velký počet lidí se nechová jako typické módní
oběti, které následují nějaké módní leadery a hlavní trendy, ale
vybírají si z nich podle toho, jak vnímají sami sebe či svůj ţivotní styl.
Není to nějaká falešná obhajoba módního byznysu, skutečně věřím
tomu, ţe si do značné míry můţe jedinec vytvářet svůj osobní vzhled
tak, jak cítí.“
Samotné konstruovánì vlastnìho já pomocì módy a módnìch
trendů představuje reflexivnì projekt, který je interpretován v rámci
sociálnìch vztahů. Anthony Giddens v tomto ohledu rozlišuje mezi
„identitou“ a „sebeidentitou“. Podotýká, ţe na rozdìl od identity,
„balíku vlastností stojícím na předpokladu kontinuity v čase a
prostoru, získává sebeidentita kontinuitu aţ ve chvíli, kdy je takto
aktérem interpretována.“349
Tato forma identity je prostřednictvìm módy spoludefinována:
jsou pro ni nacházeny různé převleky a kabáty, jelikoţ ze své podstaty
nevytvářì silné identifikačnì pouto: „Módní styly střídám tak dlouho,
dokud mám tu moţnost a zůstávám věrná jen ve chvílí, kdy se mi ten
jeden zalíbí. Pak mu zůstanu věrná, moţná je to nějaké hledání,
348

Ve vztahu k postmodernìm změnám, k módě sociálnìm interakcìm se jejì pojetì měnì
a dynamizuje. Giddens vnìmá identitu jako „vynález“ modernity, jelikoţ sevřená tradičnì
společnost ponechávala jedinci jen málo prostoru pro seberealizaci a jeho formovánì se
odehrávalo povětšinou v sìti rodinných a komunitnìch vazeb. Ve shodě s Baumanem rovněţ
zdůrazňuje vliv konzumu, kdyţ řìká, ţe jìm došlo k nahrazenì ryze utvářeného já (Giddens
1992).
349
(Giddens 1992: 53)
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nějakej výraz, ale mě v tom móda pomáhá,“ sděluje svou zkušenost
Gabi.
Z aktéry nastavené pozice spolukonstruovánì identity s pomocì
módy a módnì trendů by se dalo vysoudit, ţe gros této subkategorie
tkvì v hledánì, interpretovánì, vyjadřovánì, definovánì a zakotvovánì
vlastnì identity ve světě : „(…) Trendy přicházejí a odcházejí tak
rychle, ţe se v tom nestíháte téměř najít, hranice padají, a kdyţ si
pojmenujete nebo osvojíte nějaký styl, který se k vám hodí, je tu
hned nějaký nový a další. Moţná by se dalo říct, ţe styl je dneska
měnit styl,“ domnìvá se Lolo.
Identitu, spolukonstruovanou pomocì módy, tak ve výsledku
aktéři viděli jako „(…) Průsečík všech vlivů, lidí, který potkáváš,
reaguješ na ně a z hlediska módních trendů se chceš buď podobat,
nebo se odlišit, vymezit se.“350
Vyvaţovánì
odlišnostì“351

–

vztahů
které

jsou

mezi

společenskou

povaţovány

za

identifikace, které leţí v srdci lidského světa.“

„podobnostì

„dynamické
352

a

principy

– tak pomocì módy

spoluvytvářì celkový habitus353 jedince, který, ve smyslu identity,
dává prostřednictvìm praxis354 vzniknout schopnosti vnìmat a znát
„své mìsto ve společnosti.“
V rámci kategorie Identikit se mi podařilo identifikovat tyto
následujìcì subkategorie:

350
351

Jakub

V individualizaci - či naopak „pudu rovnosti s druhými“ spatřuje (Simmel 1997:116 117) základnì dynamické principy módy.
352
(Jenkins 2008:.18)
353
(Bourdieu 1984, 1990)
354

Formovánì identity, vzhledem k ostatnìm sociálnìm identitám zahrnuje diskursivnì
praktiky, které učì subjekty a)přináleţitost k sobě samým i k určité kolektivitě b) prováděnì pro
kolektivitu typických praktik jako nošenì stejných šatů, tančenì jejìch tanců, znalost legend atd.
– Habituálnì zaloţenì idenitity dává vzniknout schopnosti znát své mìsto uvnitř dané society.
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PERSONALIZACE

„Móda nepochybně souvisí s hledáním vlastní osobnosti.
Člověk, který si není jistý sám sebou, se rád sveze na vlně trendu,
protoţe ví, ţe kdyţ to tak nosí ostatní, bude se jim podobat a bude
v bezpečí. Tohle se děje často v dospívání, člověk má jistotu, ţe je tak
přijímán. Vymykat se z tohoto stáda můţe jen silná osobnost. Kdyţ mi
bylo dvacet a něco, taky jsem podléhala trendům. Člověk mění styly,
protoţe se s tím hledá,“ řìká Tara.
Motiv personalizace – ve smyslu utvářenì či „hledánì“ osobnosti,
Persony, byl ostatně velmi častý: „(…) pochopitelně, ţe se trendama
hlavně hledáš… vzhled je důleţitej… nakonec se třeba v jednom stylu
ustálíš, ale do té doby… se prostě hledáš (…).“355 Skutečnost, ţe to
nemusì být jen otázka dospìvánì, stvrzuje návrhářka Mìna: „Právě tato
potřeba, hledání blízkých duší je nejvýraznější v dospívání. Člověk je
zmatený a hledá nejen sám sebe, ale potřebuje i někam patřit. Já
sama za sebe musím říct, ţe mě období hledání vlastně nikdy
neopustilo.“
Liv naopak ze své pozice zdůraznila modus „personalizace“,
který konvenuje pojetì G. Lipovetského356: „Kaţdý člověk musí mít
pocit, ţe model oblečení je tu jen a jen pro něj. Ţe vyhovuje právě
jeho osobnosti a jejímu vývoji a změnám (…).“

IDEÁLNÍ JÁ

„Jsem si téměř jistá, ţe ve výlohách a vystavených šatech
člověk hledá odraz sebe sama. Myslím tím ideální odraz. Kaţdý z nás
má nějakou představu, jak chce ideálně vypadat, jaká má být jeho
vizáţ a prostřednictvím módy se tomu chce alespoň přiblíţit,“ sděluje

355

Wera

356

Srov. (Lipovetsky 1998)
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svůj názor Liv.
Dan v tomto ohledu popisoval zkušenost, kdy „identifikace se
značkou“ fungovala téměř na bázi „hledánì ideálnìho dvojnìka“,
s jehoţ vlastnostmi, image a stylem se daný nositel ztotoţnil.
Vzhledem k tomu, ţe se v tomto přìpadě jednalo o značku Puma,
připomìnalo to „převtělenì nahuala“:
„V době, kdy jsem nosil Pumu, neţ jsem tedy přešel na něco
jinýho, jsem se v tom tak nějak viděl. Nosil jsem zkrátka všechno od
Pumy, přišlo mi to sportovní, dynamický a na rozdíl od jinýho
sportovního oblečení i stylový. V té době jsem hodně cvičil, takţe je
moţný, ţe jsem v podstatě něco jako puma chtěl bejt,“ říká Dan.
Hledánì, resp. projekce „ideálnìho já“357, které stojì za touto
kategoriì ve smyslu mechanismu trendu, je zaloţené na projekci
osobnìho

„estetického

ideálu,

jeho

„zobrazenì“

a

prezentace

prostřednictvìm módy, která můţe být v tomto ohledu i nápomocna:
„Šikovně zvolené šaty zvládnou schovat hodně nedostatků postavy.
Střih, barva, materiál. Účes, make-up a doplňky zase dotvoří
osobnost. Tohle všechno samozřejmě funguje. S klienty se to snaţíme
všechno

dohromady

sladit

v současnosti

oblíbených

módních

proměnách. Najít osobní styl. Snaţíme se vlastně o to, vypíchnout
přednosti a upozadit nedostatky, aby se člověk podobal tomu, jak by
chtěl ideálně vypadat,“ řìká stylistka Jane.

UDĚLEJ SI SÁM

„Já jsem zvyklá úplně trendy nebrat. Ráda si kupuju nový věci,
ale nějak si je musím upravit podle sebe. Asi bych úplně nesnesla,
kdyby to měl kaţdej. Třeba si koupím novou věc… a něco trochu
357

(Davis 1997, 2003) zkoumala tento trend, současnou akcentovanou módu zabývat se
tělem, z pohledu obrazu/odrazu celkového pojìmánì společnosti. Podle nì je za nì od poloviny
20. stoletì znatelný přechod industriálnì společnosti ke společnosti konzumnì. Samotná těla tak
jiţ nereprezentujì to, jak jsme reálně schopni existovat ve společenském uspořádánì, ale jsou
prostředkem sebevyjádřenì toho, jacì bychom ideálně chtěli být.
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přešiju. Nebo to kombinuju se sekáčem. Prostě jsem zvyklá si to nějak
upravit,“ řìká Sára.
V této subkategorii se vyjevil určitý rastr toho, ţe imitace
„vzoru“ ve smyslu přejìmky módnìho trendu, nemusì být „dokonalá“ či
úplná, ale ţe aktéři vizuálnì matrice pouze mechanicky nereprodukujì,
ale interpretujì, resp. přizpůsobujì vzhledem k své „identitě“: „(…)
někdy stačí málo, dát tomu nějakej drive, vyladit si to,“ řìká Dan.
Mìna ze své pozice dodává: „V současnosti je trendem spíše
neudávat trend, ale podpořit vlastní kreativitu lidí. Předměty, které
nás obklopují, nemají definitivní tvar, ale umoţňují zasahovat do jejich
vzhledu dle naší individuální potřeby.“

MASKOVÁNÍ

„O Madonně se říká, ţe je to módní chameleón. Je tak
proměnlivá a vţdycky přijde s něčím novým,“ vyjadřuje se k jedné ze
svých módnìch ikon Lenny.
Tato subkategorie však sdruţuje záměrné vyuţìvánì výrazných
změn

a

převaţujìcì

pestrosti

módy

pro

vlastnì

kryptickou358

nenápadnost359: „(…) pokud na sebe nechci upozorňovat a nedělá mi
to dobře, tak v trendech zkrátka nejedu, a naopak se proti nim
vymezuju tak, ţe se oblíkám co moţná nenápadnějc,“ domnìvá se
Jakub.
„Někdy si říkám, ţe je moţná nakonec dobře, ţe po těch
trendech tolik nebláznim. Kdyţ někdy vidim chlapy svého věku… no,
ono to moţná jde dohromady s nějakou mladší ţenskou, ale co je
moc, to je moc… jak se říká. Pak si říkám, ţe je moţná dobře, ţe
prostě splývám s davem, ţe na sebe tolik neupozorňuju. Moţná mi to
tak i vyhovuje,“ řìká Milan.
358
359

Srov. „kryptickou mimézi“ viz (Komárek 2004: 8)

Srov. (Simmel 1997: 116 -117) popisujìcì tento fenomén na ponořenì – schovánì se v kolektivnìm sociálnìm proudu,
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JÁ JE NĚKDO JINÝ

„Ráda ţiju příběhy někoho jiného, měním se ráda pro samu
změnu. Někteří lidé na to nemají odvahu, ale zkus si vyjít do ulic třeba
za nějakou filmovou postavu, kterou bys chtěl být. Začnou se dít věci.
Asi by ses divil, ţe to úplně promění vnímání. No a fantazii (…),“ zasnì
se Thuy.
V této subkategorii, pojmenované poněkud rimbaudovsky, se
zračì ryze současná potřeba vystoupit z všednodennosti a prázdnoty,
popřìpadě utéci z městské nudy: Thuy, vyznávajìcì cosplay, sice tento
fenomén módy popisuje ve svém extrému, nicméně v něm spatřuje
určitou

všeobecnost:

„(…)

vţdycky

jsem

měla

ráda

módu.

V Hongkongu musíš mít rád módu. Byla jsem typický lovec trendů. Ale
pak mě to přestalo bavit, uţ mě to nenabíjelo tou novostí… vzrušením.
Pak jsem si na jednom univerzitním večírku zkusila cos-play kostým a
pak v něm na druhý den vyšla do města. Pro mě to byla zásadní
změna. Kupodivu to nebylo nějak schizofrenní. Bylo to naopak totálně
osvobozující. Něco jako role-playing games naţivo.“
„Já je někdo jiný“ tak moţná nenì jen „módnìm trendem“, ale i
obecnějšìm společenským směřovánìm, nabývajìcìm různých podob a
alternativ v tom, ţe „já“ je ještě „někdo jiný“.360
Člověk tìmto skrze proţìvané fantazie vstupuje do jakéhosi
„kolektivnìho

snu“,

reprezentovaným

kupřìkladu

fenomény

jako

Second Life či autobiografické profily na sociálnìch sìtì, pomalu se
rozpouštì

jeho

„pevná

identita“361

a

proţìvá

na

toto

konto

mnohočetnost ţivotnìch přìběhů a osudů. Svět módy ostatně je, jak
řìkávala Liv: „(…) jedným velkým přeludem a iluzí.“

360
361

Srov. (Vlachová 1995) a jejì „hru s já“.
Srov. (Goffman 2003)
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CROSSPLAY
„Crossplay není to samé, co unisex. To je hodně starý trend
oblečení určeného pro obě pohlaví. Crossplay prostě mění v oblékání
muţe za ţenu a naopak. Je to hra, kdy můţeš ty znaky muţského a
ţenské míchat, být tak trochu androgynní,“ vysvětluje mi zvláštnosti
honkongské módy Thuy.
„Ten trend vyšel asi nejdřív z fantazie, z kostýmů anime, jako
jsou uţívány v cosplay, ale dostalo se i do běţné módy a je to nyní
docela trend, kterému jsou nakloněni hlavně muţi. Nebojí se být tak
trochu za ţeny, ale do kontrastu si třeba k tomu vezmou vojenskou
parku.“
Gros této subkatogorie tvořì změnu či „směnu“ vizuálnìch kódů
tradičně fixovaných jako znak přìslušìcì muţské či ţenské kategorii
genderu: „Je to jenom hra, ale v kaţdém muţi je přece trochu ţeny a
naopak, nebo ne?,“ ptá se řečnickou otázkou Thuy. Na rozdìl
kupřìkladu od transvestismu či travestie se tak tento fenomén týká
spìše postmodernìho rozpouštěnì odstrých hranic idenity, a naopak
tkvì ve slučovánì polarit spojených s pohlavìmi na jungovské bázi
Animus a Anima.
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5.6. MÓD ZEITGEIST

Obr. 17. Augur.

5.6.1. INTRO: VĚŠTĚNÍ
Bylo kolem poledne. Boss bohorovně seděl v polstrovaném
ergonomickém

křesle

a

se

svou

typickou

sebevědomou

dikcì

rozmáchle vyprávěl o trendech.
Chvìlemi byl tak přesvědčivý, ţe mi dokázal vsugerovat pocit, ţe
je to bůh postmodernìho světa, který sedì ve svém trend-office
v poslednìm patře mrakodrapu a řìdì náš vezdejšì svět. „Trendologie“
pro něj byla tou nejvyššì vědou; filosofie, ekonomie či fyzika, o nichţ
jsem byl zvyklý to samé také slýchat, se s „vědou o trendech“
nemohla měřit – neboť jim nesahala ani po kotnìky.
Boss

měl

na

multidisciplinárnìch

všechno
výzkumů

odpověď
svých

a

dokázal

spolupracovnìků

na

základě
empiricky

zohlednit i předpovědět nejrůznějšì společenské trendy, drifty a jiná
směřovánì lidského druhu.
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Tyto výzkumy mapovaly zejména vkus, ţivotnì styl, preference
v módě a nákupnì zvyklost „aktérů“ – přičemţ jejich součástì bylo i to,
jaké by lidé uvìtali oproti stavu hic et nunc změny, ale dosud je
„v oběhu světa“ nenacházejì.
Boss byl ve své pozici – řečeno

módnì paralelou – silný

v kramflecìch. Aţ na jednu výjimku. Ta se projevila, kdyţ „narazil“ na
jedno slovo. Zprvu se dalo jen vytušit, protoţe jej explicitně
nevyslovoval, ale spìše kolem něj jen opatrně krouţil. Spojoval s nìm
procesy v módnì změně, ale mezitìm mi dál ukazoval své tabulky a
grafy.
Kdyţ to slovo jednou – snad omylem – vyslovil, bylo mi mnohé
jasnějšì. Tìm neurčitým „šémem“, který měl pohybovat světem módy
– byl zeitgeist.
Kdyţ jsem poté Bosse poţádal, aby mi ukázal, jak se s „duchem
doby“ ve „vědecké praxi“ pracuje, chvìli váhal – a pak po pracovnìm
stole rozhrnul nejrůznějšì dokumenty.
Byly na nich částečně grafy a tabulky, které uţ jsem viděl, ale
také nejrůznějšì „mood boardy“: jakési vizuálnì koláţe budoucìch
zaměřenì trendů, nejrůznějšì fragmenty tvarů a barev a také slogany
uzavřené v typických komiksových „obláčcìch“ – přičemţ všechny tyto
prvky byly porůznu propojeny šipkami.
Dìval jsem se na tu koláţ (a občas muchláţ) všeho moţného
poměrně dlouho, ale za boha jsem tomu nemohl porozumět. Poţádal
mi tedy o pomoc Bosse, který mi řekl, ţe část této práce se poskytuje
klientům pro inspiraci trendů budoucìch… Ale kdyţ jsem se ho zeptal
na konkrétnì metodu „interpretace“, řekl mi po chvìli přemìtánì a
vyhýbavých úsměvů: „To nejde přesně říct´, to se prostě musí nějak
vyloţit.“
V tu

chvìli

se

mi

archy

papìrů

rozhozené

na

stole

div

neproměnily v tarotové karty – nebo I ťing – a Boss mi ze všeho
nejvìce začal připomìnat „starého dobrého“ Junga….
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5.6.2. MODI OPERANDI

Obr. 18. Duch doby si vane, kam chce.

„Trend nevzniká jako něco uměle vytvořeného,vymyšleného, ale
je přirozeným vyjádřením ducha doby, ve které vznikl,“ domnìvá se
Mìna. „Mám pocit, ţe málokde se tak objevuje duch doby… to, jak se
lidi cítí… zkrátka společenský nálady… jako v módě. Mám pocit, ţe to
byl Lagerfeld, který řekl, ţe móda se snaţí zviditelnit to neviditelné
z doby. Navenek se v módě objevuje to, co jako by není vidět, ale
působí to na ducha lidí té doby a společnosti. Jako by to působilo na
jejich podprahový vnímání,“ objasňuje – ve smyslu „clare et distincte“
– ne zcela zřetelné a jasné aspekty módy Lolo.
Jako zcela specifickou kategoriì, odlišnou vůči Neo/retro/mánii a
Emo, které podřazujì časové a emocionálnì aspekty mechanismů
trendu, se ukázal „Zeitgeist“.
Tento model je „akauzálně“ spojen s tìm, jakým způsobem se
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„duch doby“ materializuje v módě prostřednictvìm té které vizuálnì
exprese

či

podoby,

která

reflektuje

společenské

laděnì

coby

„zrcadlo“:362 „Módní trendy nijak zvlášť nesleduju, ale na ulici vţdycky
podle toho, co se nosí, poznám, kolik se toho zase změnilo. Ţe jsem
zkrátka tak nějak zaspal dobu. To se někdy nad sebou i zamyslim, ţe
bych měl se sebou ještě něco udělat,“ svěřuje se Milan.
Stanislav Komárek tento ne zrovna snadno empiricky popsatelný
„společenský fenomén“ přibliţuje ve svém textu Vanutì ducha:
„Obtíţně přeloţitelné německé slovo Zeitgeist se tradičně pouţívá pro
vyjadřování specifik společenské atmosféry té které doby (…).“363
V textu „Vůz taţený démony“ mu Komárek dokonce přiznává
značnou, byť specificky neuchopitelnou moc, kterou je s to vykonávat
„nad lidem“:
„Nakonec

zjišťujeme,

ţe to,

co vládne,

je

ve skutečnosti

„veřejný anonym“, to, „jak se to dělá“, „odkud vítr fouká“ a „co se teď
nosí“. Nejen na lid, ale i na mocné fouká tajemný cajtgajst a řídí jejich
dráhy. Hieronymus Bosch, můj výtvarný oblíbenec, to nádherně
ztvárnil ve svém „Voze se senem“, kde těsně za obří fůrou, která jim
zastírá rozhled, jako ovce kráčejí králové, biskupové a další mocní
tohoto

světa

a nevidí,

ţe vůz

vpředu,

neznámo

kam,

táhnou

démoni.“364
Ve světě módy je tomu s „duchem doby“ podobně; s tìm
rozdìlem, ţe vztah mezi zeitgeistem a módnìmi trendy se má za
dialektický a zpětnovazebný. Jak upozorňuje Ernst Dichter: „Móda
vyjadřuje ducha doby, ale dokáţe jej i zpětně ovlivnit.“365
Toto přesvědčenì se ostatně – ve vìce či méně implicitnì formě –
objevovalo i ve vyjádřenìch jednotlivých aktérů módnìho systému,
spolu se zvláštnì potřebou zeitgeist „vyčìst“ a/nebo „vycìtit“:
„Nemůţu jít proti tomu (duchu doby, pozn. aut.), vţdycky se tak
nějak vyladím (ve smyslu oblečení, outfitu, pozn. aut.), tak jako
362
363
364
365

Srov. (Blumer 1969)
(Komárek 2003)
(Komárek 2007)
(Dichter 1985: 21)
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většina. Teďkonc nemyslím stádo. Ale mám za to, ţe člověk má
nějakou vnitřní potřebu ladit se společností, prostě reagovat na to, co
se v ní děje.“366
Podobnou potřebu, byť z jiného účelu, pociťoval i „trend-setter“
Kay:
„Pokud chceš přijít s novym trendem, nebo některej posunout
dál, nemůţeš stavět na zelený louce (…), musíš vycítit, k čemu je
společnost nakloněna, jaký změny očekává a kam směřuje. Moţná, ţe
by se to stejně tak stalo, ale ty to jen urychlíš (jako marketér trendů,
pozn. aut.). Byl čas, kdy se chytnul military look, ale pro to musela
být nějaká širší atmosféra. [dlouhá odmlka] No, ale teď, kdyţ mi to
říkáš a musím nad tím víc přemýšlet, nejsem daleko od nějakejch
konspirací… jakoţe i my jsme součástí toho procesu… a ţe se kultura
nebo společnost vlastně tímhle způsobem vyjadřuje sama o sobě. Ţe
my tomu prostě jenom nějak pomáháme na svět,“ znejistěl ve své
výpovědi Kay.
Existenci jakýchsi zasutých, a tedy ještě nerozvinutých přìznaků – určených k interpretaci či vyjádřenì – ostatně společenskému
duchu přiznává jiţ James Laver: „Móda není nikdy libovolná. Své
kořeny má v nevědomí, přesněji v kolektivním nevědomí, naděje i
strachy celé společnosti se odráţejí ve střihu šatů.“367
S ohledem na výše uvedené mapovánì pojmového vymezenì
zeitgeistu, je nesporně troufalé pokoušet se vnutit jev natolik
komplexnì do zjednodušených kategoriì.
Lze však zároveň konstatovat, ţe se podařilo – ve smyslu
působenì zeitgeistu „prostřednictvìm módnìch trendů“ – detekovat
několik základnìch rysů těchto působků.
Pokud bych měl tento princip modelovat, pak se reaktivnost na
„ducha doby“ řìdì nejvìce podle intenzity jeho dominujìcì sloţky.
Podobně

jako

parfém,

je

„cajtgajst“

sloţený

z racionalizované

součásti, „hlavy“ a spìše pomìjivého a často emoce vzbuzujìcìho

366

Dan

367

(Laver 1938: 46)
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„srdce“.
To podstatné, substanciálnì, však v parfému – podobně jako
v zeitgeistu – tvořì „základ“. Ten představuje určujìcì sloţku, která
působì tìm, ţe je méně pomìjivá a prchavá a působì tìm, ţe ji lze
dlouhodoběji ve společnosti „vycìtit“.
Vzhledem k ostatnìm komponentám „vanutì ducha“ však musì
být tato sloţka v harmonickém souladu: „Jsem si jistá, ţe je to (duch
doby, pozn. aut.) do módy hodně určující. Moţná, ţe všechny ty
pentličky kolem, ty emoce… jsou jenom průvodní… Je to první, co
upoutá pozornost, co člověk v době vycítí. Ale moţná, ţe někde
vespod, ţe někde pod tím je pár určujících událostí,“ domnìvá se Lolo.
Zeitgeist tak v mé interpretaci představuje kategorii, která je –
na rozdìl od „retro“ a „neo“ aspektů – vnìmána jako silný a určujìcì
proţitek „nynì“.
Na rozdìl od sociálnìch mechanismů trendu, které slouţì z velké
části k odlišenì, zeitgeist představuje spìše přikloněnì se k výrazným,
nahlédnutým či vycìtěným podobnostem368 ve společnosti a jejich
relačnì vyjádřenì.
V tomto ohledu by dalo konstatovat, ţe v rámci kategorie
Zeitgeist působì jako mechanismy trendu zejména dominantnì a vlivné
události, které způsobily či působì výraznějšì „kulturnì posuny“ či
rovnou změny v „kolektivnìm vkusu“369 reprezentovaném módou.
V rámci kategorie Zeitgeist se mi podařilo identifikovat tyto
následujìcì subkategorie:
BIG BANG
Představuje subkategorii, kterou – ve smyslu mechanismu
trendu – tvořì „dominantnì události“: „Trend nevzniká uměle. Je
368

Srov. jiţ zmìněnou etymologii EIKASIA (zpodobenì, zobrazen) a EIKÓN (obraz) – obé
odvozeno od EIOKA – „jsem podobný“ . Viz (Neubauer 2004: 227)
369
(Blumer 1969) popisuje vliv módy jako „kolektivnì selekci“, ve které je vkus formován
kolektivně tak, jak lidé reagujì a odpovìdajì na „ducha doby“.
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několik faktorů, díky kterým trendy vznikají. Můţe to být úspěšný film,
třeba vyloţeně stylový Drive, můţe to být směr v hudbě, můţe to být
nálada ve společnosti, třeba krize. Trend je prostě nálada ve
společnosti, která se zhmotní v představách návrhářů. Dobrý návrhář
dokáţe vystihnout potřeby společnosti uţ ve chvíli, kdy společenský
trend začíná nabírat obrysy, aby ho ve své práci zrealizoval,“ domnìvá
se Tara. Tak jako v podobných přìpadech vzniku nového trendu, i zde
byl zdůrazňován „estetický rozdìl“:
„V současné době, myslím ţe je to tak měsíc dva je IN nová pop
hvězda Lana del Rey.370 Její image, styl hudby, rozdíly ve zpěvu na
ţivo a z nahrávky, téma písní… smrt… vztahy... politika… a její invaze
můţe začít. Přes kanály jako YouTube, internet. Hrají ji významné
design obchody, VIP se vyjadřují k jejímu stylu, noviny píši o ní... Je
to zkrátka událost. Teď jev trendu... je nová, ukazuje něco odlišného,
je in... uvidí se, jak bude dlouho trvat období, neţ se ustálí v mysli
společnosti například jako Lady Gaga…,“ domnìvá se Adam.371
TECHNO BOOM
„Za změnou módy i módních trendů určitě stojí i nové
technologie… vynálezy. Já nevim, namátkou mě napadá třeba objev
umělých barviv namísto přírodních… to z části nahradilo přírodní a
hodně drahou indigovou modř denimu. Popřípadě třeba objev umělých
vláken. Konkrétně nylonu, kde by bez DuPonta byly nylonové
punčocháče,“ vypočìtává inovačnì změny v módnìm průmyslu Tara.
Vedle spìše technologicky průmyslových charakteristik, které
směrujì „vanutì společenského ducha“ a spoluurčujì módnì trendy, lze
přiřadit i inovace informačně-technologické: „Podle mě se prostě
internet podílí hlavně na módě v globálu. Během chvíle jsou trendy
dostupny všem na celym světě a kaţdý na to můţe reagovat. Také se
370
371

Srov. (Eibl-Eibesfeldt 1998: 667) a jeho estetické pojetì hudby, resp.rytmu a rytmiky.

Jako historický přìklad nové technologi, resp. materiálu, který změnil trend
evropských dvořanů, byly parea či šály, které si nechala vyrobit Josefina poté, co se Napoleon
vrátil ze své egyptské expedice (1798–1801). Srov. (Vinken 2005)
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tímhle způsobem dostala do zájmu móda ulice, to je důleţitý. No a
taky hlas módních bloggerů, který tyhle fotky dost často komentuje a
říká, co se nosí a co ne,“ domnìvá se Gabi ze své pozice módnì
bloggerky.
IDOLY, IDEÁLY A IDEOLOGIE

„Mám za to, ţe módu tady, vedle odpadků a vlastně všeho, taky
diktuje Camorra. Ne tedy jenom výrobu, ale co nosej, mají nakoukaný
z filmů, takţe dlouho to tu byl samej Tony Montana. Oni se schovávat
nemusej. Mladym frajerům to imponuje, takţe ty pestrý saka, řetízky
či špičatý boty, to tady jede furt. Ale ti ortodoxní se drţí černý a
červený, pomsty a krve,“ domnìvá se Marco.
V tomto
společensky

ohledu

na

převaţujìcì

a

trendy

skrze

„ducha

uznávané ideály

doby“

(myšlenky)

působì
či

idoly

(osobnosti)372.
„Kdo z nás nebyl ovlivněnej hippies, tím ideálem lásky, volných
batikovaných věcí?,“ ptá se Petra. „Třeba právě teď, v době krize, mi
tyhle barvy a celkový duch volnosti hodně chybí.“ Liv dodává: „V době
hippies se zhmotnil duch doby tím způsobem, ţe šlo o revoltu proti
establishmentu. Ale netrvalo to aţ tak dlouho, kdy v době míru
vytáhla army styl na přehlídková mola Vivienne Westwood, aby ještě
o mnoho let desítek let poté jsme mohli na ulicích potkávat členy
stejné armády à la „americký muţný hrdina“, ve které byly z velké
části ţeny. Podobný je příběh s čepicema, tzv. „fidelkama“, popřípadě
i

s

vypasovanými

khaki

košilemi

po

vzoru

britské

koloniální správy Indie…“
Jakub v jednom rozhovoru na téma móda vs. společenské
trendy a ideály uvedl, ţe: „(…) taková dočasná věc, kdy se trend
rychle šíří pro nějakou myšlenku, je třeba Movember. Po celym světě
372

Srov. (Hollander 1993) a jejì pohled na historii odìvánì určovanou prostřednictvìm
zobrazovánì šatů od klasické malby po hollywoodské filmy.
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si v listopadu nechávají narůst chlápci knír na podporu toho, aby se
získaly prostředky na zdravotní problémy. Pak se to různě prezentuje,
v portrétovkách,

outfitech,

podle

mě

je

to

celé

hodně

módní

záleţitost; ten trend ale podporuje dobrou věc.“
Kromě těchto uvedených způsobů „vyjadřovánì ducha doby“
prostřednictvìm ideálů a idolů se oděv a móda pouţìvá pro vyjádřenì
osobnìho ideologického zakotvenì ve světě: „Nenosím keffiyeh ani
značku Terrorist, kterou bych dával najevo vzpouru proti terorismu.
Mám svůj osobní politickej názor, který sděluju i pomocí módy, nebo
spíš způsobem, jakým se oblíkám.“
BLBÁ NÁLADA
V této

subkategorii

zahrnuji

vliv

dominujìcì

„společenské

nálady“, která se však, prostřednictvìm mechanismů trendů, můţe
realizovat i opačně, resp. kompenzačnìm způsobem.
„Blbá nálada“ jako „terminus technicus“ se kupřìkladu v době
ekonomické krize můţe projevovat tak, ţe lidé – z hlediska módy –
„nevidì černě“: „Divil byste se, ale někteří návrháři na Premiér Vision
opravdu poctivě chodí s barevnicí Pantone a hledají tu správnou
barvu… co by vyjádřila ducha doby. Já si myslím, ţe je to zbytečné…
podle mě se dopředu nedají najít barvy, které se budou zajisté nosit
na celém světě… Určitě ovšem můţe vzniknout společenská potřeba
ţivých barev – jako právě v současnosti jako reakce na ekonomickou
krizi, a pak se v těch sto rukopisech najde cca 30 % ţivých barev –
tohle je trend přirozený,“ domnìvá se Tara.
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5.7. MÓD EMO

Obr. 19. Ingmar v akci vyvolávajìcì pozitivnì emocionálnì reakci.

5.7.1. INTRO: KAUZA INGMAR
„Kauza

Ingmar“

zosobňuje

přìslovečnou

„černou

labuť“373

v kvalitativnìm „kazuistickém výzkumu“. S módou a mým výzkumem
souvisel tento přìpad jen nepřìmo374; přesto jsem se na jejìm průběhu
dozvěděl mnohé, co jsem nepředpokládal o průběhu šìřenì „módnì
inovace“.
Ingmar představuje thériomorfnì postavičku, kterou stvořila,
resp. upletla z bavlnek a vln, má kamarádka.
Přestoţe

bychom

ve

vzhledu

Ingmara

objevili

vizuálnì

podobnosti či aluze na „podobné figury“ – včetně Svěrákova Kukyho –
Ingmar přece jen reprezentoval jiný trend a nesl s sebou poţadovanou
vizuálnì odlišnost.
Vzhledem k tomu, ţe byl Ingmar určen k prodeji přes kreativněobchodnì platformu www.fler.cz, stal jsem se jeho vůbec prvnìm
373
374

Srov. (Josephy 2007)

Později, kdyţ se Ingmar dostal do módy, však byl účasten akcì typu Fashion Crossroad
(Ostrava) či Fashion Market (Praha).
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kupcem (přičemţ jsem si Ingmara předtìm nechal personalizovat do
převahy černé barvy). Dìky této vazbě jsem také od samého začátku
mohl pozorovat, jak se Ingmarovi „na trhu“ dařì.
Má predikce byla velmi optimistická. Ingmar byl roztomilý,
vypadal přìtulně a měl z hlediska oblìbenosti poţadované a kupřìkladu
„v evoluci Mickey-Mouse“ osvědčené Kindchenschema obtisknuté do
tváře. Zdeněk Veselovský v knize Člověk a zvìře pìše: „Nositel
Nobelovy ceny Konrad Lorenz popsal jiţ v roce 1942 dětské schéma
člověka.

(…)

Toto

dětské

schéma

se

s úspěchem

uplatňuje

v kreslených filmech, kde ho prvně pouţil W. Disney na myšáku
Mickeym a u desítek dalších zvířecích postaviček. V publikované
psychologické

práci

o

stále

rostoucí

oblibě

postavičky

myšáka

Mickeyho je zcela jasně dokázáno, jak se tvar myšáka postupně
měnil. Oproti původní kresby mu malíř zvětšoval hlavu, oči a původně
tenké končetiny dosáhly baculatosti typické pro malé děti.“375
Z tohoto titulu – a na základě poučenosti o klasické křivce šìřenì
inovace, kterou jsem nastudoval z knihy Bod zlomu – jsem očekával
poměrně rychlý Ingmarův nástup a jeho osvojenì tzv. časnými
uţivateli a také tzv. ranou a pozdnì většinou…376
Mýlil jsem se. I přesto, ţe byl Ingmar výrazně propagován i na
„titulce“ uvedeného „módnìho serveru“, autorka změnila sama od sebe
i na mé doporučenì jeho „cìlové zaměřenì“ – z hlediska prodeje se
nedělo téměř vůbec nic.
K onomu

kýţenému

„bodu

zlomu“

došlo

poté,

co

došlo

k synergii dvou „nahodilých událostì“: 1) Několik kusů Ingmara bylo
„emocionálně svázáno“ s podporou obětì zemětřesenì v Japonsku, 2)
autorka v jeho „profilu“ – vedle jeho „sociability“ zdůraznila také jeho
emocionálnì a taktilnì aspekty, měkkost a přìtulnost:
„Háčkovaný

Ingmar

si

zachovává

severskou

zasmušilost,

přestoţe pochází z Prahy a středních Čech. Jeho majitelem se můţete
stát i vy a slavit s ním můţete třeba kaţdý den! Ingmar není určen jen

375

(Veselovský 2000: 14–15)

376

Srov. (Gladwell 2008: 171)
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jako hračka pro malé děti (starší 3 let). I velké děti mohou najít v
Ingmarovi zalíbení a pouţívat ho kupříkladu jako talisman pro štěstí.
Nezanedbatelný je také Ingmarův antistresový účinek. Nejenţe se dá
báječně mačkat, čímţ zbavuje napětí, ale pouhý pohled na něj dokáţe
vyvolat úsměv. Postavte si Ingmara na pracovní stůl a uvidíte tu
změnu! A netřeba připomínat, ţe se Ingmar kvůli své kompaktní
velikosti hodí jako společník na cesty.“377
Tehdy, podle mého názoru, došlo k onomu „bodu zlomu“, kdy
se Ingmar stal členem té „jedné velké rodiny“ většinových zákaznìků,
onoho klìčového klastru pro šìřenì inovace, a jeho prodejnì křivka
začala prudce stoupat…
5.7.2. MODI OPERANDI:

Obr. 20. Emocionálnì bonding vs. love mark v podobě srdce.

377

(Lešková 2011)
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„Trend je prostě nálada, emoce ve společnosti, která se zhmotní
v představách návrhářů. Dobrý návrhář dokáţe vystihnout potřeby
společnosti uţ ve chvíli, kdy trend začíná nabírat obrysy, aby ho ve
své práci zrealizoval.“378
Přestoţe kategorie Zeitgeist zahrnovala „nálady ve společnosti“,
byla

tematizována

spìše

„vycìtěnì

něčeho,

co

visì

ve

vzduchu“379Z tohoto ohledu jsem ustanovil samostatnou kategorii
subsumujìcì

aspekty

módnì

změny

přìměji

spojené

s lidskými

emocemi. Milan Nakonečný k jejich původu a smyslu řìká, ţe emoce
„(…) byly sloţkou instinktů, ale v dalším fylogenetickém vývoji se
spojovaly s kognitivní analýzou situace a obsahově se diferencovaly.
Původní funkcí emocí bylo tedy hodnocení situací a příprava jejich
fyzického zvládnutí. Současně však měly a mají emoce také vnitřní
původ ve fyziologických a sociálních potřebách člověka, jako jsou
např. hlad a sdruţování. Svůj původní hodnotící a aktivační význam
v regulaci chování si emoce podrţely dodnes, ale jejich zdroje se
rozšířily s vývojem lidstva i na podněty a hodnoty dané kulturou,
takţe dnes tvoří bohatou, obsahově diferencovanou fenomenologii
cítění.“380
Emoce – podle výpovědì aktérů – v rámci této „diferencované
fenomenologie cìtěnì“ provázejì i módu, resp. „kulturu odìvánì“: „Móda
musí vyvolávat emoce, vzbuzovat vášně. Jinak je to ztráta času. Šaty
bez emocí jsou jako pytel mouky,“ řìká Lenny.
S ohledem

na

tento

emocionálnì

náboj

módy

jsem

tuto

subkategorii nazval EMO, protoţe existuje eponymnì ţivotnì a módnì
styl, charakteristický svou sytou a akcentovanou emocionalitou, která
svým vizuálnìm výrazem spočìvajìcìm v drásavosti a temnotě, vytvářì
kontrapunkt uhlazené mainstreamové estetice: „Emaři, no. Je to
prostě vyjádření emocí, co tě potkávaj… smutek, strach, podrazy,
nešťasný lásky, sebevraţdy. Kaţdej nemusí bejt jen pozitivní. Oni to
v sobě nezadrţujou a je jim celkem jedno, jestli je to pro ostatní
378
379
380

Tara
Adam, Kay, Mìna
(Nakonečný 2000: 7)
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hustý. Emo lidi jsou sví, maj' svoje věci, který jsou někdy i dost
drahý, ale i s tim se dá vyjít, dá se to vychytat,“ shrnuje Sára
podstatu EMO jako trendu, který ji oslovil přes jejì kamarády.
Emocionálnì zabarvenì mechanismu trendu se však objevuje i
v souvislosti se „střednìm proudem“: „Pro mě je móda dost citovou
záleţitostí a s tím souvisí i změna stylu. Pamatuju si totiţ, jakou jsem
měla náladu a jak jsem se cítila, kdyţ jsem je měla ty které šaty na
sobě. Samozřejmě se chci v šatech cítit dobře a podle toho se
v tomhle ohledu řídím," řìká Petra.
„Emoce v módě… to se těţko vyjadřuje, ale kaţdý, kdo se
v módě pohybuje, cítí, jak jsou důleţité. Napadá mě třeba léto lásky –
pozitivita, florální motivy, sluneční, oranţové barvy, radost. To byla
celá jedna velká módní éra. Ale emoce jsou i nostalgie. Nějaký citový
vztah. Říká se, ţe třeba tenistka Billie Jean King nosila na všechny
důleţité zápasy, kde jí o hodně šlo, takové šaty ve stylu šedesátých
let, protoţe v ní posilovaly pozitivní emoce a přinášely jí štěstí,“
domnìvá se Liv.
Mìna v módě vidì hlavně barvy: „Já to mám (módu, pozn. aut.)
spojené hlavně s barvami a materiály. Kaţdá barva vyvolává jiné
emoce a pokud se podpoří třeba vzdušným, průsvitným materiálem –
nebo naopak něčím pevným, tvrzeným, jako je organza, pak je to
emoce, která se daleko lépe vyjadřuje výtvarně, ve střihu a pohybu
šatů neţli slovem…“
Vedle návrhářů, kteřì s emocemi stran módnì změny explicitně
pracujì, se významové jádra této subkategorie často vyskytovaly i
mezi konzumenty módy: „Styly měním častokrát podle toho, jak se mi
mění nálady. To kolikrát překopu úplně od základu. Novej model nebo
novej trend mě osloví tak, ţe se do něj dokáţu vcítit, přenést, vyjádřit
přes něj to, co zrovna cítím,“ řìká Gabi.
Estetik Vlastimil Zuska o interakci emoce – „šatů“381 – a těla
pìše: „Dalším stupněm ve vývoji emocionálních mechanismů je
381

(Zuska 2001: 104) pìše obecně o „objektu“, „šaty“ jsem si za tento „objekt“ dovolil
dosadit ad hoc, jelikoţ dle mého tento výklad abstraktnì formou reprezentoval podstatné
aspekty ve výpovědìch aktérů stran emocì, změn, pohybu , módy a šatů.
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pociťování emocí ve spojení s objektem, který emoci vyvolal, „spustil“,
tedy uvědomění si vztahu mezi objektem (situací) a aktuálním
tělesným stavem proţívajícího. Emoce jsou tak aktuálně vnímaným
souborem změn (kvalit) tělesného stavu (připomeňme pojetí stavu
jako aktu ve stavu vyplňování), spjatý s příslušným mentálním
obrazem,

představou,

modelem

situace,

iniciovaných

percepcí,

imaginací, konceptualizací a kategorizací. O emoci musíme vědět, aby
působila, aby byla, a není náhodou, ţe původ slova „emoce“ (německy
„Emotion“,

anglicky

„emotion“,

francouzsky

„émotion“)

najdeme

v latinském „emovere“ – pohybovat se směrem ven, zvnějšnit.“382
Lidské emoce – svou variabilnì proměnlivostì a dynamickým
potenciálem ve smyslu e-motions – tak zakládajì silnou potencialitu
coby nosnìk pro mechanismy působenì trendu.
V rámci

kategorie

Emo

se

mi

podařilo

identifikovat

tyto

následujìcì subkategorie:
ZRCADLENÍ
„Podle mě je to z velký části nevědomý. Člověk tak nějak kolem
sebe vnímá změny, ladí se na ně moţná i automaticky. Kdyţ se projdu
centrem Prahy, tak vnímám oblečení, pohyb tak nějak mimoděk. Ale
vţdycky si odsud odnesu nějaký dojem, nějakou změnu, který se
někdy i přizpůsobim,“ odhaduje povahu módnì změny Jakub.
Ono „laděnì“ – ve smyslu jakéhosi nevědomého emocionálnìho
mechanismu – uváděla většina aktérů jako specifický způsob vnìmánì
a následného přizpůsobenì se módnì změně: „Chvíli to trvá, neţ si
člověk zvykne, musí se na to (nové trendy, pozn. aut.) tak nějak
vyladit, často něco nejdřív odmítne a pak zjistí, ţe se mu to i líbí,“ řìká
Wera.
Já jsem však tuto subkategorii pojmenoval jako zrcadlenì,
jelikoţ se na základě svého pozorovánì a zkušenosti domnìvám, ţe
382

(Zuska 2001: 104)
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principem onoho laděnì je „estetická, resp. vizuálnì synchronizace“,
jejìmţ

zdrojem

neuronů“

383,

můţe

jejichţ

být

rozšìřená

pomocì

jsme

funkce

tzv.

prostřednictvìm

„zrcadlových
nevědomé

rezonance obrazů, resp. mentálnìch reprezentacì, v nepřetrţitém a do
značné mìry empatickém kontaktu se všìm, co se kolem nás děje.
Tato hypotéza se metaforicky spojuje s tìm, co mi jako radu pro
„přirozené“ fotografovánì lidì v rámci tzv. „street-photography“ dala
autorita tohoto oboru, americký fotograf Joel Meyerowitz. Kdyţ tuto
radu budu parafrázovat, spočìvala v tom, ţe se člověk musì naladit na
rytmus ulice, včetně lidì, kterým se má jevit jako „stínující boxer před
zrcadlem“.
HRA NA CITY
„Emoce promítající se do trendů jsou samozřejmé,“ řìká Tara,
„je to jeden z nejsilnějších impulzů. Tady se promítne válka, blahobyt,
katastrofy, politika, kolektivní myšlení lidí a samozřejmě pohled zpět,
kdy doby minulé byly vţdy lepší neţ ty, které jsou teď, taková naše
všeobecná nostalgie. To je hezká hra na city a také něco, co je nám
známé a osvědčené a k čemu se rádi vrátíme, protoţe víme, do čeho
jdeme. Pak můţeme vytáhnout z truhly ty maminčiny zvonáče, které
jsme předtím tak zavrhovali, ale pokud si k tomu vyslechneme
všechny ty emocionální příběhy? Najednou jsme z nich úplně na větvi,
jak jsou vlastně dobrý…“
Boss dodává: „Móda pro mladý je vţdycky spojená s emocema,
rozumíš, EMO je dokonce srdcervoucí. Trendy se obvykle spojujou
s láskou v nejrůznějších podobách a taky klišé. Třeba paříţská
romance. Emo je zase spojený s trápením, ale je to takovýto trápení,
který kdyţ se necítí, tak to není láska. Takhle nějak je to postavený.
Oni se v tom cejtí v podstatě dobře. Jsou to takové nádoby na city.
383

Srov. Napr. (Rizzolati & Sinigaglia 2008). Zrcadlové neurony majì vìce funkcì, které
vyplývajì z jejich vizuálně-motorické povahy. Pravděpodobně umoţňujì vyciťovat emoce i
tělesné vjemy druhých a doplňujì pozorované části scény tak, aby vznikla očekávaná celková
sekvence. Platì, ţe skrze zrcadlové neurony jsme v nepřetrţitém kontaktu se všìm, co se kolem
nás děje.
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Vem si, ţe trend, to nejsou jen hadry, ale je to naplněný hudbou, tedy
pohybem, emocema… a ten samotnej vizuál je daleko širší. Kdyţ
půjdu hodně daleko, určitě existuje i nějakej emo vánoční balící papír
nebo tak něco…“
Výpovědnì odstìny aktérů v této subkategorii uváděly jako
mechanismus módnì změny buď rekurentnì navracenì „do oběhu“
trendů s pozitivnì emocionálnì hodnotou, popřìpadě zaváděnì nových
trendů s ohledem na to, aby působil na potencionálnì „nositele trendu“
svými silnými emocionálnìmi konotacemi.

JAKO VE VATĚ
„V šatech se musím cítit dobře ve všech situacích. Nesmí mě
nijak znejišťovat, nijak tlačit, musí mi prostě sedět. Nesnesu tvrdé
materiály, výztuhy, nic co by mi překáţelo, v čem bych necítila
pohodu,“ řìká Petra.
Liv dodává: „Veškeré módní trendy se vyjma návratů do
takzvaných

zlatý

časů

orientují

na

pozitivní

emoce,

naděje,

budoucnost. Nesou s sebou to, ţe doba, která přichází, bude lepší
neţli ta, co odchází. To, ţe se prostřednictvím novinek budeme cítit
lépe a budeme ţít kvalitnější ţivot. Ohlíţení zpátky bývá často spojené
s negativními myšlenkami. Ale móda má nést ty pozitivní.“
Pozitivnì

emoce,

spojené

s touto

subkategoriì,

se

tak

projevovaly jako hledisko „osobnì pohody“ (well-being), pro kterou byl
oděv volen a přizpůsobován tak, aby poskytoval jakýsi „pozitivnì a
přìjemný obal“ v rámci individuálnìho „Umweltu“. Zkrátka, aby se cìtil
„jako ve vatě“. Jako procesuálnì součást tohoto motivu se ukázala
celková orientace módnì produkce na „pozitivnì vyhlìdky“, to jest na
budoucnost nezatìţenou negativnìmi emocemi.
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EMO BONDING384
„Lidi si často vytvoří k oblečení… a moţná ještě spíš ke
konkrétní značce citový vztah. Nechtěj se jí pustit. S tím se to ale uţ
dělá a ne kaţdému se to povede. Osobně s tímhle názorem taky
navrhuju boty. Musí prostě člověku přirůst k srdci,“ řìká Adam.
Emocionálnì pouta, které tvořì jádro této subkategorie, nestojì
ani tak za obecnými vyjádřenìmi typu „módu prostě miluju“385, ale
spìše ve vytvářenì si „pevných pout“ s určitou módní značkou, v jejímţ
rámci pak probíhá módní změna: „(…) kdyţ uţ jsi nějakou značku
váţně oblíbím, tak jí sem docela věrnej. To ale neznamená, ţe bych
chodil jen v tom samom, věci samozřejmě střídám, ale nepátram po
tom, co maj' u konkurence, prostě nepřebíhám jinam,“ řìká Dan.
Boss dodává: „Dnešní (módní, pozn. aut) značky, tedy jejich
novej trend, znamená pokoušet se je dělat jako lovemarks. Aby ti
zkrátka přirostly k srdci, rozumíš,

a ty si jim byl věrnej aniţ bys

pořádně věděl proč, zkrátka za hranice racionálních důvodů. Aby ta
emocionální vazba byla zatraceně silná. Je to jako u ţen, aby ti dlouho
učarovala, musí být - jako správná femme fatal - smyslná, záhadná a
erotická zároveň. Stejně tak je to i s lovemarks.“

384

Srov. (Bowlby 1979)

385

Máša
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5.8. MÓD SVÁDĚNÍ

Obr. 21. Adele.
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5.8.1. INTRO: J´ADORE NOIR
Kamenné schody na Montmartru v podvečernìm světle vypadaly
jako sýr s ušlechtilou plìsnì. Nemohl jsem si nepovšimnout, ţe podzim
uţ si vydupával své mìsto na slunci; jeho měkké paprsky prozařovaly
poletujìcì barevné listì jako podsvit levného školnìho mikroskopu.
Scházel jsem tehdy dolů pod Sacré Coeur směrem ke stanici
Anvers. Ve vzduchu voněly krépy a sìdr a já čekal na své rendezvous. Nervózně jsem si popocházel, rovnal si střìdavě kabát i lìmec u
košile – nečekala mě ledajaká schůzka. Čekal jsem na Mìnu,
návrhářku se zkušenostì v haute-couture, jejìţ aktuálnì prêt-à-porter
kolekci jsem si byl včera prohlédnout v Galeries Lafayette.
Mìna mě nechala na sebe trochu čekat, ale kdyţ uţ jsme v jejìm
autě pokračovali směrem k Pigalle, nechal jsem čas plynout. Pomalu
hasnoucì světlo rozehrávalo v odlescìch skel svůj podmanivý koncert.
Nervozita ze mě vyprchávala a/nebo ji tlumil Hypnos; nechal jsem se
zkrátka unášet proudem událostì a na své prvnì setkánì s haute
couture jsem se těšil.
Asi po necelé půlhodině auto zastavilo a já jsem dle pokynů
následoval do jednoho ze „slušných podniků“, v němţ se měli stýkat
umělci, galeristé a lidé kolem „vysoké krejčoviny“.
Ve chvìli, kdy jsme vstoupili do podniku a posadili ke stolu,
pamatuji si z tohoto smyslově hédonistického „demi - mondu“ jen dvě
věci.
Přestoţe Mìna dlouze vyprávěla o sobě, své práci či historii
módy, sytěji jsem vnìmal pouze zvláštnì světlo, které se křišťálově
lámalo ve sklenici se šampaňským Moët & Chandon a černou barvu,
kterou měla na sobě a která také dominovala všem oděvům
kolem.386 V tu chvìli se mi vybavila ústřednì pasáţ ze ţivotopisné
knihy, kterou jsem si s sebou do Pařìţe vezl. Přišlo mi to celé
„famfatálnì“ – Mìna v černé barvě slila proud minulosti i přìtomnosti

386

Srov. (Lipovetsky 2005: 48–49) a jeho výklad erotizace a estetických konotacì luxusnì
spotřeby.

153

v jeden okamţik: „Březen 1895. Cesta z Brive do Tulle šplhá vzhůru…
Je úzká, mnohem uţší neţ dnes. Okolní kopce pokrývá pár sněhových
ostrůvků, které zimní slunce nestačilo rozehřát. Rozkývaná kára,
přikrytá šedivou plachtou, namáhavě zdolává svah, taţena herkou a
kočírovaná hezkým muţem asi čtyřicetiletým, černovlasým a s černým
knírem, v pomačkané haleně. Vedle něj se tísní holčičky s drobnými a
smutnými tvářemi, s roztřepenými šátky na hlavách (…) Děvčátka se
jmenují

Julia,

třináctiletá,

Gabrielle,

dvanáctiletá,

a

Antoinette,

osmiletá. Gabrielle bude o dvacet let později známá jako Coco
Chanel…“387
Černou barvu jsem měl rád dřìve, neţli jsem vstoupil do tohoto
„obrazu“, ale nikdy jsem pořádně nerozlišoval jejì odstìny. Aţ nynì,
kdyţ jsem jì viděl na různých materiálech v různém stupni osvětlenì,
jsem byl schopen rozeznávat jejì valéry. Hluboká královská čerň
sametu, matná smutečnìho flóru, hustá inkoustu, jemná průsvitnosti,
splývavá saténu či ostrá čerň přìrodnìho hedvábì. Černá, která
v kombinaci s tělovou barvou, obvykle mìchanou jako béţová (beige),
vyjadřovala polarity „rasové barevnosti člověka“.
Převaha a elegance černé barvy tehdy ostře vstoupila do mého
vnìmánì a na dlouhé chvìle jej učinila „synestetickým“. Působila na mě
neuvěřitelně svůdně a tehdy jsem se pevně ujistil v jednom, a to, ţe:
„j´adore noir“.

387

(Gidel 2008:7)
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5.8.2. MODI OPERANDI:

Obr. 22. Cigareta – tradičnì falický symbol zapojený ve hře sváděnì.

„Erotický pud je mechanismem téměř všeho – to by bylo, aby
se v módě neobjevoval. Naopak je pohání její vývoj, její změny,“
soudì Mìna a svůj názor ilustruje několika přìklady:
„Já sama mám ráda, jak s erotikou pracuje Yves Saint Laurent.
Jeho image nahé Sophie Dahl na tmavém saténu v reklamě na parfém
Opium byl v módě převratný. Moţná i z toho důvodu, ţe dnes módní
domy vydělávají hlavně na parfémech, doplňcích a prádle. Ale hlavně,
jak asocioval feromony. V Laurentově reklamě na parfém Paris zase
z androgynních obličejů nepoznáte, kdo je přitahován kým. A do
třetice, Paříţ v Ungarově kampani, která byla stylizovaná jako replika
bytu, v němţ Brando a Schneiderová tančí své poslední sexuální tango
v Paříţi (…),“ zasnì se Mìna.
Gabi tyto „vznosné erotické fantazie“ pragmaticky „sráţì“ vìce
na zem:
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„Nebudeme si nic nalhávat, všechno v módě je o vzhledu. Ať uţ
si oblíknete cokoliv, chcete se především líbit. Vzpomínám na časy,
kdy si před zrcadlem zkoušíte třeba deset triček a jen jedno z nich je
to pravé (…).“388
Buď jak buď – móda, jak pìše Gilles Lipovetsky, je přìmo
spojena s „hrou sváděnì“; způsoby, jak v tomto gardu vyuţìt tělo, jeho
sofistikované halenì či naopak odhalovánì389.
Valerie Steele nechodì kolem horké kaše a napřìmo řìká, ţe
podstata módy je bytostně erotická.390
Podle nì a Johana Carla Flügela lze prostřednictvìm módy tělo
intencionálně zakrývat či odkrývat ve smyslu erotické signalizace.391
V tomto základnìm napětì oba teoretikové spatřujì základnì
trendový mechanismus módy, v jehoţ smyslu je módnì změna
poháněna konfliktem v motivaci vedené mezi touhou – a studem.
Móda je v tomto smyslu kreativnìm kulturnìm prostředkem, jak tuto
kontradikci motivacì „vyřešit“.
„Já nevim. Těţko asi najít někoho, kdo by se oblíkal tak, aby si
myslel, ţe v tom vypadá blbě, ţe mu to nepadne. Nejde jen o to, ţe
se všichni snaţí oblečením zdůraznit přednosti a potlačit nedostatky.
Ale samozřejmě taky o to, ţe si třeba ţenský nebudou zdůrazňovat
ramena, ale úplně něco jinýho.“ Lolo se domnìvá, ţe: „(…) veškerá
móda v ideálnim případě přitaţlivost pohlaví zvyšuje. Protoţe vše dělá
napínavější, hezčí, dobrodruţnější. Nahé tělo nevypadá samo o sobě
moc dobře a hlavně se poměrně brzo okouká…“392
V tomto ohledu móda393 pracuje s vrozenými mechanismy, jako

388

Estetický důraz na fyzický vzhled a jeho prezentaci (srov. Goffman 1959) je téměř
všudypřìtomný a akcentuje se zejména v masových médiìch. (Giddens 1998) hovořì v tomto
smyslu o důrazu na estetiku „tělesného obalu“ jako o „leštěnì povrchů“.
389
Srov. (Barthes 2004 : 83–86) a jeho esej Striptýz, ve kterém popisuje specifickou

formu odhalovánì a halenì.
390
(Foucault 1991) se domnìvá, ţe spojovacìm článkem mezi „kázeňskou“ mocì a
„regulačnì“ biomocì byla podle Foucaulta sexualita, která se tìm pádem dostala do centra
lékařského zájmu. Kontrola a biomoc se tak navzájem doplňujì a vedou k tomu, ţe jsou
členům společnosti skrytě vnucovány normy toho, jak ţìt, i toho, jak vypadat.
391
Srov. (Flugel 1973; Steele 1985; Buss 2003)
392

Wera

393

Srov. (Steele 1985, 2006)
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je zájem o novinky a sexuálnì zvědavost, které intenzifikuje394:
„Váţně dlouho jsem si nevěděl rady s tim trendem tureckejch
kalhot. Mně to nejdřív přišlo strašně komický. A taky se mi zdálo, ţe
to tedy ţenský postavě příliš nepřidává. Mně to navíc připomínalo
uplně něco jinýho (smích). Ale pak se to nějak rozšířilo a já se ve
výsledku přistih´, ţe se těm ţenským dívám speciálně na zadek.
Nejsem si jistej, jesli mě to přímo přitahovalo, ale rozhodně jsem si
představoval, jak to vypadá pod tim,“ vyjadřuje rozpaky nad módnìmi
trendy Dan.
„Móda má svoje pravidla, často vytvoří krásné z toho, co obecně
krásné není,“ řìká Mìna, „co je v módě, je zkrátka bráno za krásné,
jakmile to z ní vystoupí, je to zpravidla odsouzeno jako neatraktivní a
hloupé.“
V podobném smyslu hovořì i Jean Baudrillard, který povaţuje za
touhu, která krásu vytvářì, za nutně rozpornou – jak to ostatně
dokládajì lidské artefakty: „Skutečně krásné oblečení by s módou
skoncovalo… Móda neustále vytváří „krásu“ na základě radikálního
popření krásy tím, ţe krásu redukuje na logickou obdobu ošklivosti.
Móda klidně prosadí ty nejvýstřednější, nejsměšnější a zcela nefunkční
prvky.“395
Podobným

způsobem,

jakým

móda

kulturně

spoluvytvářì

„krásu“, rozšiřuje pozornost na celou plochu těla a nesoustředì ji
pouze na erotogennì zóny: „Pokud bysme vyuţívaly trendy jenom
proto, abysme se líbily muţům, no, tak zkrátka chodíme oblečeny
takzvaně vyzývavě. Čím víc, tim samozřejmě líp. Jenomţe která z nás
chce chodit oblíkaná jako… jak to říct. Prostě ţena lehké pověsti.
Tohle všechno jde udělat mnohem sofitikovanějc. Linie, animální
vzory, materiál, vtip. Pozornost jde upoutat mnohem jemnějšími
způsoby,“ řìká stylistka Jane.
„Svádět a lìbit se“ tak v rámci této kategorie představuje
základnì mechanismus módy a módnì změny coby osvojovaný kulturnì

394

(Laver 1938) popisuje erotickou tenzi na korzetu: jeho „spoutánì“ a „osvobozenì“.

395

(Baudrillard In: Wilson 2005: 26)
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repertoár nasedajìcì a rozšiřujìcì moţnosti pohlavnìho výběru, resp.
pokračovánì lidského druhu396. „Fetiš, Bondáţ, Dark Glamour, lechtivé
prádlo z belle époque, podpatky jako falické symboly,“ uvádì Mìna
přìklady

z jiţ

běţného

a

širokého

erotického

repertoáru

pansexualizované „panì Módy“.397
Oděv

v tomto

ohledu

představuje

„druhou

kůţi“,

kterou

můţeme převlékat často jako pověstný „kabát“, coţ nám poskytuje
moţnosti variabilně designovat tělesné povrchy398 co do barev, tvarů,
vzorů či materiálů.
Prostřednictvìm módnìho oděvu je tradičně vyjadřováno, ale i
kulturně regulováno libido, které se prostřednictvìm módy uplatňuje
v sofistikované

hře

erotického

sváděnì:

„Jakmile

utichla

střelba

u Waterloo, začaly si whigovské velké dámy vozit oblečení z Paříţe.
Hbitě také převzaly další francouzskou novinku – korzet. V Anglii se
mu původně říkalo „divorce“ (tj. rozvod), protoţe to byla první část
spodního prádla, která oddělovala prsa, podepřela je a zformovala do
masitých „teras“.“399 V širšìm ohledu pak sváděnì a svůdnost tak
podle

Baudrillarda400

tvořì

nejen

historický,

ale

zejména

pro

současnost charakteristický společenský mechanismus doby.
V rámci kategorie Sváděnì se mi podařilo identifikovat tyto
následujìcì subkategorie:
RUDÉ NEHTY
„Móda

byla

po

dlouhou

dobu

jen

ţenskou

záleţitostí,“

396

(König 1973) se domnìvá, ţe ačkoliv sexuálnì ambivalence a zvědavost můţe pohánět
mechanismus trendu, samotný „motor“ (libido) této změny povaţuje za potlačovánì libida ve
freudovském slova smyslu.
397
(Foucault 1999) se domnìvá, ţe pro postmodernì společnost je charakteristická inflace

sexuality a jejì proniknutì do všech oblastì společenského ţivota: od módy po televiznì zprávy –
a určuje jejì morálku i estetiku.
398
(Fialová 2006) tvrdì, ţe biologický věk je maskován – coţ souvisì i s pokrokem
medicìnya do popředì se tak dostává tělesný (obličejový) vzhled - maska skrývajìcì
skutečnou osobnost pod nì. Jinými slovy obraz, do značné mìry v řìši simulaker, ve smyslu
konstrukce „image“.
399
(Johnson 1998: 357)
400

Srov. (Baudrillard 2000)
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upozorňuje Lolo, „od vzniku haute-couture v podstatě po průmyslovou
revoluci. A i dnes se asi nejvíc týká ţen – i kdyţ muţi to zatraceně
rychle dohánějí – aţ se člověk té péči a starosti diví.“ Tara řìká: „Móda
je ţenskou záleţitostí v tom, ţe ţeny chtějí být krásné, takţe se zdobí
a oblékají tak, aby se cítily stále krásné a ţádoucí a pokud nejsou
zadané, aby si našly bohaté ţenichy. Nevidím na tom nic špatného.
Asi je to přirozené.“
V této subkategorii se ukázalo, ţe mezi ţenami je hlavnìm
motorem módnì změny jejich základnì evolučně-estetická deviza, a
totiţ osobnì krása.401 V rámci „pohlavnìho výběru“ pak ţeny neusilujì
prostřednictvìm módy jen o pozornost a zájem muţů, ale soutěţì402
hlavně mezi sebou v rámci intrasexuálnì kompetice403: „My se
srovnáváme

mezi

sebou.

Modelky

nemodelky,

v tom

je

velká

řevnivost. Všechny ţeny se rádi předvádí, ukazují se, co má kdo
nového na sobě, kolik to stálo, pomlouvají se nebo drbou, na modelky
jsou všichni naštvaní, protoţe mají za to, ţe jsme krásnější a
úspěšnější neţ ony,“ řìká ze své zkušenosti Máša.
ZÓNOVÁNÍ
„Člověk kolikrát pořádně neví, jestli se zrovna sukně zkracujou,
nebo zase prodluţujou, jestli se budou nosit ty krátký ustřihnutý trička
nad pupík nebo co vlastně (…),“ vyjádřil svou „bezradnost“ s módnìmi
trendy Milan.
401

Srov. (Etcoff 2002).(Fialová 2006) v tomto ohledu uvádì, ţe sociálnì uznánì ţen závisì
mnohem vìce na jejich vzhledu, předevšìm na tělesné stavbě, neţ je tomu u muţů, kteřì
mohou prokazovat svou výkonnost např. úspěchem v práci, penězi, mocì apod. Udává, ţe
prakticky od útlého dětstvì má pro dìvky většì sociálnì význam krásný zevnějšek oproti
osobnostnìm vlastnostem, schopnostem a dovednostem a je mu věnována mnohem většì
pozornost.
402
Srov. kritiku vkusu a úpravu zevnějšku, kterou si poskytujì ţeny např. v rámci TV

show What Not To Wear, zaměřené na módu střednì třìdy, tedy ţen, jejichţ prostřednictvìm se
společnost reprodukuje. Mezi obvyklé uráţky např. patřì: koukni, jak chodì / vypadá jako
knihovnická myš / fuj, ta má ale ţluté zuby / vypadá jako německá lesba. Srov. (McRobbie
2006: 161–168)
403
I Matt Ridley (1999) ve své knize Červená královna připouštì, ţe z pohledu evolučnì
biologie a psychologie je poněkud záhadou, proč si ţeny tak zakládajì na tom nosit ty
z hlediska módy in boty a pouţìvat barvy vyhlášené pro tuto sezónu. Evolučnì výklady módy
vycházejì jednak ze skupinové konformity, ale předevšìm pak ze zvyšovánì hodnoty (sociálnì,
sexuálnì). Srov. napřìklad (Smith 1992) a jeho evolučnì analýzu ţenských podpatků jako
zvyšovánì atraktivity ţenské postavy pomocì specifické posturologie a mobility.
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Liv v jednom z rozhovorů zmìnila, ţe v módě se: „neustále točí
různé délky, korzety, honzíky, bokovky, u muţů trička bez rukávů,
podvěšené kalhoty.“
V jádru této subkategorie tak podle mého stojì „zónovánì“ v tom
smyslu, ţe „nový trend“ střìdá a posouvá vizuálnì akcent na různé
části kolem „erogennìch zón“, k nimţ pak efektivněji poutá pozornost.
Mìná řìká: „Zkuste si někdy všimnout, ţe kdyţ vtrhne nějaký
nový trend do ulic, jak snadno ho rozeznáte. Konkrétně třeba u ţen,
kde je móda důleţitější a pestřejší. Jakmile ho zaregistrujete,
najednou ho vidíte, všude vyhledáváte (…).“404
Samotné “zónovánì“, tak můţe znamenat nejen přesouvánì
pozornosti do „jiných zón“, ale i jakýsi „smyslový tah“405, který se pro
dané časové obdobì projevì selektivnì výběrovostì pozornosti, resp.
estetického vnìmánì.
OUTFITNESS
„Nikdo si na sebe nevezme něco, co cítí, ţe mu opravdu
nesluší,“ řìká Adam, „a můţe to být kdovíjaký trend. Nakonec si to
kaţdý ladí podle toho, aby zkrátka vypadal dobře a nový trend to
můţe jen podtrhnout.“
Wera řìká, ţe „(…) rozhodující je nakonec to, jak to padne. Na
ulici nebo v časáku se mi to můţe (nový trend, poz. aut.) hodně líbit,
ale pak si to stejnak musím zkusit na sebe, jak mi to sedne…“
V této subkategorii se na základě analýzy projevilo, ţe lidé se
odìvánì a změně trendu podìlì čistě subjektivnì laděnì oděvu (outfitu)
tak, aby jim „padl“ či v širšìm slova smyslu zapadal (fit in) do
subjektivnìho pocitu „cìtit se atraktivně“: „Na mě nepůsobí trendy, co
jsou takzvaně sexy a není to pro mě rozhodující. Vybírám podle toho,
aby zapadaly do toho, abych se cítila dobře a samozřejmě i
atraktivně. Ale nemusí to splňovat nějakou představu o tom a

404

Tuto zkušenost nepřìmo potvrdil i Dan s jiţ popsaným fenoménem „tureckých kalhot“.

405

Srov. (Flegr 2005: 290)
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nedokáţu vlastně posoudit, zda to atraktivní je. Kaţdopádně já si
v tom připadám přitaţlivá a taky je to součástí mého světa, ve kterém
mám pocit, ţe tohle má své místo a přitahuje to z něj to, co chci,“ řìká
Petra.
SEX SYMBOL

„Podle mě je to taková hra, jak to jen říct,“ nemůţe se
vymáčknout Máša, „podle mě se dnes zkrátka jen s erotikou nebo
sexem hraje, nevyjadřuje se přímo, špičaté podprsenky Madonny se
prostě nenosí. Jde spíš o to, aby to nějak vzrušovalo. Po nás chtějí
sexy pózy, ale taky se to dělá šatama nebo scénou, která je kolem.“
Liv se domnìvá, ţe: „(…) Módní prvky jsou v podstatě symboly,
odkazy. Vezmete třeba základní tvar nebo princip korzetu a toho, co
dělá se ţenským tělem, pouţijete jej jenom jako formu, náznak, nebo
abstrakci a erotický symbol je na světě. Bez nahoty, odhalování…“
V jádru této kategorie tak stojì přesvědčenì, ţe se v módě
neuplatňuje jen onen klasický princip dialogického napětì mezi
nahotou vs. zahalovánìm, resp. mezi freudovským id-ego-superego,
ale ţe docházì k přeznačkovánì sexuality406 do podoby symbolu.407 Ve
světě módy, ale i ve společnosti, je tak vyuţìváno sexuality jako
zdroje specifické „sociálnì techniky“408, při které se oddělujì šaty a
jejich předváděnì od přìmého sexuálnì znakovánì, a stávajì se
symbolem. Prizmatem estetického pojetì Konrada Lorenze by se
mohla móda a jejì předváděnì jevit jako ritualizované chovánì,
souvisejìcì s uměnìm, které se podle něj „(…) původně vyvinulo ve
406

(Foucault 1999) má za to, ţe sexualita je jednìm z potenciálnìch prostředků, jak
s člověkem manipulovat.
407
Srov. (Barthes 2004: 83 – 86) a jeho popis specifického „znakovánì“ při striptýzu jako
francouzské „kulturnì formě“.
408
(Foucault 1999) se domnìvá, ţe současná postmodernì společnost jiţ nenahlìţì na tělo

jako na geneticky daný a z vnějšku nezměnitelný systém, nýbrţ s nìm nakládá způsobem
připouštějìcìm velkou mìru spoluautorstvì ve formě „sociálnì techniky“, která představuje
jakýkoliv zásah do vzhledu či fungovánì těla, jehoţ cìlem je určitá změna – nejčastěji směrem
k určitému tělesnému ideálu. Tento přìstup se aktualizuje v dnešnìch konceptech
„managementu těla“ (Shilling 2003). Sociálnì technika tak představuje jakýkoliv zásah do
vzhledu či fungovánì těla, jehoţ cìlem je určitá změna – nejčastěji směrem k určitému
tělesnému ideálu
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sluţbě rituálu a svoji autonomii získalo aţ během dalšího stadia
kulturního vývoje.“409 Dle Lorenze tak rituálnì chovánì představuje
souhrnně představuje „(…) takové chování, jehoţ projevy ztratily
v průběhu

fylogeneze

svou

původní

funkci

a

staly

se

subkategorie

je

„symbolickými“(…).“410
Druhým

významovým

odstìnem

této

symbolizace zaloţená na vyprázdněnì původnìho významu módnìho
zboţì – a následné propojenì s významy, které nutně nemusejì mìt, ale
které jsou pro lidi atraktivnì na bázi „módnìho fetiše“411. Lolo řìká:
„Oblečení je prezentované tak, ţe je sexy, opředené nějakou tou
romantickou aurou nebo prestiţí. Podle mě je to dobře vidět třeba na
seriálu Sex ve městě. Za prvé je to celé prošpikované product
placementem a za druhé je to celé udělané tak, ţe lidi touţí po tom
být oblečeni jako hlavní hrdinky a mít přesně ty boty od Blahnika,
protoţe pak budou ţít ty pestré a nenudné ţivoty, budou mít úspěch a
také potkají svého „pana Boţského“ (…).“
VSTANOU NOVÍ NARCISOVÉ
„Móda se pro dnešní lidi stala něčím víc,“ řìká Mìna, „já sama
neuznávám image nebo trend, pokud je vytvořen uměle. Hledám
vlastní vyjádření, styl, který bude odpovídat mé vnitřní představě.
Přijímám informace, které mě posouvají dál, díky kterým dokáţu vidět
věci jiným způsobem a chápat souvislosti. Ale někteří ţijí módou jen
pro samu módu, trendy je strhnou a tohle nerozlišují (…).“
Dan o svém ţivotnìm stylu řìká: „Mě to baví (móda a trendy,
pozn. aut.), já s tím nemám váţně problém. Rád dobře vypadám, dělá
mi dobře, kdyţ mám pocit, ţe se to líbí i okolí. Nemám s tím problém,
protoţe kámoši a vlastně všichni kolem mě v tom jedou taky, takţe
mně na tom nepřijde nic zvláštního. (…) Já trendy sleduju, nestydim
se to přiznat, rád nakupuju módní věci, rád se bavím a večer to rád
409
410
411

(Lorenz 1992; cit. podle Stibral 2006b: 12)
(Lorenz 1992; cit. podle Stibral 2006b: 12)
Srov. (Sturken & Cartwright 2001: 200) a jejich koncept „zboţnìho fetišismu“.
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předvedu na párty. Myslim, ţe to ale dneska dělá většina lidí a pak to
ještě postujou na Facebook, vono taky, co furt dělat ve městě. Prostě
si rád uţívám, dbám o sebe a mám rád na sobě hezký věci.“
Pro „hrdinu dnešnì doby“, narcise, se tak vzhled a jeho
designovánì stává „naleštěným povrchem“ určeným pro sebevzhlìţenì
a

sebeprezentaci.

Zdrojem

této

libosti

a

sebeúcty

se

stává

akcentovaná estetizace412 těla a móda, která představuje prostředek
tvorby vlastnì identity i širšì ţivotnì filosofii.
V jádru této subkategorie tak jednak stojì sociálnì rozšiřovánì a
dìlem tohoto „individualistického narcistnìho obratu“, který se –
prostřednictvìm kolektivnì synchronizace a sociálnìho šìřenì módy –
stává narcismem společenským a ustavuje se do normotvorné
„antropologické konstanty“.413
Boss, který se na poslednì schůzce nezvykle dlouho zadìval ze
své kancelářské „god-like position“ z okna na ulici, poté vyřkl něco, co
jsem si zpětně mnohokrát v hlavě přehrával: „Z toho uţ není cesty
ven, rozumíš. Všichni jsme tlačený k tomu, abychom byli krásný,
atraktivní, milovaný, úspěšný, blabla, prezentovali se, publikovali,
měli výsledky, rozumíš. Je to těţký, ale pokud se k tomu nepřidáš,
budeš to mít ještě těţší, protoţe budeš odvařenej, budeš totálně
mimo. Ber to jako hru. Doba je rychlá, takţe na nějaký hloubky není
čas. Moţná je to povrchní hra, ale funguje. Dneska stačí pár
jednoduchých líbivejch obrázků, nazdobenejch lţí a nový módní
trendy. (…) Lidi to prostě zajímá, jdou za tím a ty s tím nehneš,
rozumíš. Lidi uţ dneska svoje ţivoty pořádně neţijou. Buď se shlíţí
v sobě a nebo v těch druhejch, který jsou takzvaně úspěšný. (…) Asi
maj prostě pocit, ţe kdyţ je sledujou nebo si kupujou věci, co maj na
sobě, ţe ţijou jejich ţivoty a pak si přijdou, ţe jsou sami tak nějak
důleţitý, ţe maj tu hodnotu. Buď pravidla tý hry znáš a vystoupíš z ní,
nebo tě nevědomě pohltí.“
Sociálnì

narcismus,

který

tak

vycházì

z této

„estetické

412

Srov. (Welsh 1993) a jeho pojetì estetizované společnosti, resp. vztah estetiky a
anestetiky.
413
Srov. (Lipovetsky 1998; cit. podle Petrusek 2007:205)
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synchronizace“,

se

můţe

dále

šìřit

jako

společenský

trend,

zpřìtomňujìcì se ve své „archetypálnì podobě“ v toku svádějìcìch
obrazů414,

bulvárnosti,

zábavných

spektakulárnìch

show

a

v povrchnìm prouděnì „novinek a aktualit“, které jej spolu s projevy
pudovosti, afektů a emocì, ustavujì stále se rozšiřujìcì a podmaňujìcì
masovou módou.
6. ZÁVĚR
„Mění se časy, touhy se v nich mění, mění se bytí, mění se víra
ţhavá; celý svět jenom ze změn pozůstává, denně a stále jiný ve
vzezření,“ pìše v úvodu mé práce Louis Camoes.
Dnes, v době, kdy společenské, technologické i pedagogické
trendy posunujì a měnì náš svět v kaţdém okamţiku, jsou jeho slova
zvláště naléhavá a aktuálnì.
Má osobnì ambice však byla o poznánì méně vznosná. V rámci
této disertačnì práce jsem netouţil po tom, abych poznal povahu
těchto systémových makro trendů, ale naopak jsem se zaměřil na
trendy, které jsou povaţovány za ty z nejpovrchnějšìch – trendy
módnì.
Z titulu mé práce: Šaty dělají člověka: trend a teorie módní
změny jsem se tedy nejdřìve soustředil na interdisciplinárnì teoretické
zarámovánì tématu.
V kapitole Móda, čas a změna jsem představil základnì pojmy,
biokulturnì souvislost módy ve vztahu k dotvářenì lidského vzhledu a
také důleţitost „módnì změny“ pro vývoj společnosti i člověka.
V kapitole Člověk v době postmóderní jsem propojil estetické
kořeny post/moderny s módou ve vztahu k utvářenì a proměnám
lidské identity.
V kapitole Šaty do společnosti jsem dal do vztahu základnì typy
sociálnìho učenì a formy kulturnì transmise, které jsou tradičně
spojované s módou a jejìm šìřenìm prostřednictvìm imitace.
414

Srov. (Baudrillard 1996)
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Následnou empirickou část mé práce tvořily dvě části, které
byly proloţeny intermezzem věnovaným antropologické (sebe)reflexi
výzkumnìka, který se pohyboval v pro něj neznámém světě módy.
V prvnì časti jsem představil rámcový design kvalitativnìho
výzkumu, který tvořila zakotvená teorie a obeznámil jsem s bateriì
kvalitativnìch metod, které jsem se rozhodl vyuţìt pro zodpovězenì mé
výzkumné otázky, která zněla: Jak lidé vnímají trendy a mechanismy
jejich působení?
Na

základě

administrace

a

komparativnì

analýzy

19

polostrukturovaných interview, které jsem vedl napřìč „módnìm
systémem“, jsem následně vytvořil v datech zakotvený teoretický
model, který na tuto otázku odpovìdá na třech úrovnìch:
Za centrálnì kategorii této teorie jsem zvolil koncept „trendu
jako vizuální změny“. Při volbě tohoto „úhelného kamene“ teorie jsem
vycházel z toho, ţe aktéři vnìmali trend jako procesuálnì „vizuálnì
změnu“ – tedy jako viditelné odhraničenì „nového“ vizuálnìho vzorce
od jeho „vývojového předchůdce.“
Toto odlišenì se ve vnìmánì aktérů projevovalo tak, ţe působila
viditelnou změnu, rekonfiguraci či alespoň výrazný posun vnìmánì
jejich identity či tělesného tvaru ve smyslu Gestaltu.
Samotný „proces změny“ byl aktéry spatřován ve specifické informačnì povaze trendu. Vnìmali jej jako formu „sociálně chytlavé“ a
„komprimované
prostřednictvìm

informace“,
následovánì

obsahujìcì
daného

direkci,

trendu

dále

která

se

rozvìjela

a

evolvovala.
Trendy, resp. jejich působenì, byly aktéry modelovány téměř
výhradně mechanicky – trend na ně „tlačil“, přìpadně je „napadl“ či je
„postrčil“.
Tato
půdorysu

popisovaná
teoretického

skutečnost
uspořádánì

se

ve

výsledku

analyzovaných

promìtla

do

sub/kategoriì

vzhledem ke katogorii centrálnì.
Spolu s centrálnì kategoriì tak mou teorii tvořì 7 hlavnìch
kategoriì, v nichţ je subsumováno 40 subkategoriì, které en bloc
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představujì základnì typologii mechanismů trendů působìcìch „módnì
změnu“; tak, jak ji vnìmali aktéři.
Tyto vymezené klastry tvořì dle metodologických poţadavků
zakotvené teorie jejì integrálnì součást, navzájem se prostupujì a
interagujì, přesto tvořì „samostatné analytické jednotky“.
Osu „teorie trendu jako vizuálnì změny“ tedy tvořì následujìcì,
v základu shrnuté, kategorie:
1) Módní
trendu

průmyslový
spojené

komplex

–

s historicky

představuje
silnou

mechanismy

oblastì,

které

je

připisována moc „určovat módnì trendy“ a institucionálně
spravovat

oblast

designovánì.

lidského

Módně

vzhledu

průmyslový

a

jeho

komplex

estetického

v této

logice

nasedá na foucaultovskou biomoc jako tradičnì oblast správy
lidského zdravì, ale i vzhledu a krásy. Prostřednictvìm
subkategoriì

náleţìcìch

této

kategorii

byly

zejména

analyzovány klastry popisujìcì modifikace působenì trendu a
jeho šìřenì v důsledcìch demokratizace a decentralizace
módy, resp. módnìho průmyslu.
2) Neo /retro/ mánie – představuje mechanismy trendu spojené
s aktivnìm vyhledávánìm novinek, stejně jako retro návratů
do

„esteticky

osvědčených“

obdobì.

Stěţejnì

součást

subkategoriì této oblasti tvořì předevšìm řìzené konstruovánì
módnìch novinek, stejně jako cyklu jejich ţivotnosti v rámci
tzv. S-křivky šìřenì inovace. Objeveny však byly i motivy
módnì

změny

podstupované

pro

intencionálnì

upoutánì

pozornostì jako vizuálnì odhraničenì toho, na co bylo „lidské
oko zvyklé“, adaptované.
3) A/sociál – představuje a/sociálnì mechanismy trendu nad
rámec tradičnìho simmelovského trickle-down efektu. Vedle
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tohoto základnìho principu bylo identifikováno několik dalšìch
subkategoriì,
souvisejìcì

které

tento

předevšìm

mechanismus

s demokratizacì

módnì

módy,

změny,

v mnohém

diverzifikujì. V tomto ohledu se předevšìm jedná o stìránì
rozdìlů mezi „vysokým“ a „nìzkým“ vkusem a jeho sociálnì
určenostì, dále o sociálnì dynamiku v rámci malých sociálnì
skupin či pozic in/out group, popřìpadě se spotřebou a
vytvářenìm symbolických sociálnìch hranic prostřednictvìm
módnìch značek.
4) Identikit

–

s utvářenìm
rozrůzňujì

představuje
identity.
tento

mechanismy

Analyzované

základnì

motiv

trendu

spojené

subkategorie
módnì

změny

pak
do

postmodernìho utvářenì identity formou ţivotnìho projektu či
DIY (Do It Yourself), popřìpadě Persony a dìlčìch sociálnìch
rolì. Nedìlnou součástì této kategorie je i vytvářenì tzv.
„ideálnìho já“, ve kterém zìskává móda estetické uplatněnì,
ale také „hra s identitami“ a jejich proměna prostřednictvìm
habitu.
5) Emo – představuje mechanismy trendu spojené s emocemi,
resp. emocionalitou, která působì na módu a módnì změnu.
V tomto rámci byly analyzované subkategorie souvisejìcì
předevšìm se změnami emocionálnìho a estetického vnìmánì,
emocionálnìm komfortem a empatiì. V této oblasti byl rovněţ
zaznamenán

motiv,

kdy

byly

tyto

„citové

aspekty“

v souvislosti s módnì změnou popisovány jako určujìcì, resp.
ţe jejich prostřednictvìm se aktéři „vciťovali“ („ladili“) na
módu, rytmus a pohyb ulice.
6) Zeitgeist

–

s nesnadno

představuje
empiricky

mechanismy

popsaným

trendu

fenoménem

spojené
spojeným

s „duchem doby“. Konkrétnì působenì na módnì změnu bylo
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na základě výpovědì aktérů přičìtáno „dominantnìm“, resp.
určujìcìm událostem, které spolutvořily a směrovaly směr a
vanutì „nálady společnosti“. Mezi tyto subkategorie tak lze
zařadit

dominantnì

popřìpadě

události,

převaţujìcì

a

technologické

společensky

průlomy,

sdìlené

nálady

či

myšlenky a ideály.
7) Svádění – představuje mechanismy trendu analyzované nad
rámec

základnìho principu

módnì

změny,

tj.

vyuţìvánì

variabilnìch moţnostì, které jsou člověku kulturně povoleny a
oceňovány v rámci zahalovánì vs. odhalovánì prostřednictvìm
módnìho oděvu. Jednotlivé analytické klastry tak poukazujì
na

intencionálnì

posouvánì

zón

přitahujìcìch

pozornost

v rámci „pohlavnìho výběru“, na změnu stylu jako prevenci
habituace, přìpadně subjektivnì hodnocenì atraktivity či
znakovou, resp. symbolickou povahu módy, která odstoupila
od bezprostřednìch konotacì lidské sexuality. V neposlednì
řadě

byl

evolučnì

společenský

princip

fenomén,

v „postmodernìch“

„sváděnì“

identifikován

projevujìcì

formách

se

narcismu,

jako

napřìklad
hédonisticky

zaměřeným na sebeuspokojenì prostřednictvìm akcentované
estetizace zevnějšku a konzumace módnìch statků.
V samotném závěru práce si tak na základě svého výzkumu
dovolìm „paradoxně“ tvrdit, ţe jsem došel k tomu, co jsem se
domnìval na jeho samotném začátku.
Módnì trendy jsou skutečně povrchnì – ale právě ona klamná
povrchnost jim propůjčuje často nereflektovanou moc.
Lidé

trendům

snadno

podléhajì

dìky

jejich

informačnì

průraznosti, silné nakaţlivosti a hravé svůdnosti; a to i tehdy, kdyţ je
ostentativně

přehlìţì

nebo

nespatřujì

v takových

povrchnostech

jakýkoliv hlubšì význam.
Módnì trendy však podle mého názoru v mnohých ohledech
měnì

naše celkové vnìmánì

(AISTHÉSIS). Svým in-formativnìm
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charakterem a potenciálem informujì či deformujì naše identity, ţivotnì
styly či společenstva, svou krátkou časovou temporalitou módnìho
cyklu způsobujì, ţe vše nové záhy „vycházì z módy“ a je nahraţeno
něčìm aktuálnějšìm a „modernějšìm“.
Naše vnìmánì je tak cìleně směrováno na proţitek „nynì“, které
však nepředstavuje onu kýţenou „vědomou pozornost“ jako výsledek
úspěšných

buddhistických

meditacì415.

Individuace

tak

nenì

soustředěna na vhled do „hlubinných jungovských archetypů“ , ale
podléhá
zaloţené

jinému
na

obrazovému

hédonistickém

řádu

a také ekonomii

sebevzhlìţenì,

vnějšìm

pozornosti,
přihlìţenì

a

povrchovém shlédnutì.
Člověk je optický tvor a estetické vnìmánì je výsledkem jeho
vývojových adaptacì. Módnì trendy jako svébytné formy vizuálnì
exprese ve výsledku měnì ono camoesovské „vzezřenì světa“ do
podoby sdìleného a pomìjivého proudu svádějìcìch obrazů, horkých
aktualit a nablýskaných atraktivnìch událostì416, ve kterých se lidé
podobně jako ve výkladu Zary „vidì“.
V tomto p/ohledu měnì módnì trendy celkovou podobu (EIDOS)
a obraz našeho světa.

415

Srov. koncept „sati“

416

Srov. (Debord 1967) a jeho „les événements“.
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7. EPILOG
Poslednì den, pár hodin před svým odletem z Hongkongu, jsem
jako kaţdý den vystoupil na stanici MTR Sogo a po krátkém úseku
„Fashion Walku“ jsem se vydal směrem k přechodnému domovu.
Ještě naposledy jsem chtěl nasát atmosféru mìsta, a tak jsem
se zastavil na jedné z křiţovatek, na nìţ jsem vţdy pár minut
z kaţdého dne pozoroval proměnlivý dav.
To mìsto jsem dobře znal: dynamické prouděnì výrazných barev,
vzorů a dřìve neviděných módnìch novinek mě silně nabìjelo inspiracì
a pozitivnì energiì.
Kdyţ jsem se po chvìli dojmů nasytil, otočil jsem se a chtěl
volně pokračovat na cestě pro zavazadla.
Tehdy jsem – snad jakýmsi nedopatřenìm – spatřil něco, čeho
jsem

si

po

celou

dobu

pobytu

nevšiml;

výrazného

a

nepřehlédnutelného billboardu lehce nad úrovnì ulice, na němţ stálo:
Where Fashion Trends Begin…
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Obr. 23, 24. Fashion Walk – mìsto, kde to všechno skončilo.
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8. SUMMARY
This Ph.D. thesis was focused on a processual part of a fashion,
a change, represented by a trend. A theoretical part of a dissertation
was devoted to interdisciplinary synthesis of fashion with a special
regard to novelty, post/modern metropolitan life style, human
immitation and a specific transformation of Stibralidentity or social
formation affected by a man´s

life in fashion.The purpose of the

research was to find out, how a man, as a actor of fashion system,
perceive trends and its mechanisms of action. This survay question
was answered through grounded theory approach – with a semi
structured qualitative interview as a main method - and presented as
a typological model of mechanisms of fashion change, with the theory
of a trend as a visual change as its principal category. A trend, by
itself,

was

perceived

as

a

specific

in-

formational

drive,

mechanistically pushing actors to make a „visible change“ of their selfpresentation or appearance as a whole, as a Gestalt. A general theory
of a trend as a visual change consists of 7 main categories and 40
subcategories describing a typical „modi operandi“ of analysed trend
mechanisms: 1) Fashion industry complex gathers mechanisms of a
foucaultian „biopowerful institution“ setting up a trends from a current
decentralization and democratization arrangement. 2) Neo /retro/
mania gathers trend mechanisms interwined with a novelty seeking
behavior - or with returns to aesthetically proved fashion periods. 3) A
/social gathers basic social mechanisms of a trend in accordance to a
in-group/ out-group positioning, social immitation and symbolical
borders of a taste as a social category. 4) Identikit gathers trend
mechanisms formating a human idenity as a Do It Yourself or Identity
Play project 5) Emo gathers trend mechanisms connected with
emotions with regard to aesthetical perception, emotional comfort,
emotional-bonding

and

empathy.

6)

Zeitgeist

gathers

trend

mechanisms influenced by a „spirit of times“ caused by a dominant
events, ideas, ideals,

technologies or moods. 7) Seduction gathers
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trend mechanisms joined with a dynamic of seductive shifts of dress
covering and uncovering, attention bonding, attractiveness and
symbolical role of a sex, neonarcissm and seductivness in a society.

9. SLOVNÍČEK POJMŮ
ANDROGYNNÍ: Kombinace muţských a ţenských prvků v daném
stylu.
ANIMAL PRINT: Látky se vzorem či potiskem s pouţitìm motivů
zvìřecì kůţe (nejčastěji leopard, tygr, zebra, had).
APLIKACE: Tvůrčì dozdobenì oděvu, napřìklad prostřednictvìm našitì
plastických motivů, háčkovaných nášivek.
BALERÍNY: Boty s kulatou špičkou bez podpatku vycházejìcì z baletnì
obuvi.
BATIKA: Technika barvenì pomocì vosku a barevného vyvářenì, která
vytvářì pozvolnými barevnými přechody. Původně lidová technika
typická pro oblast Indonésie.
BERMUDY: Letnì typ kalhot v délce nad kolena či ke kolenům.
BODY: Přiléhavý pruţný vršek obepìnajìcì tělo na bázi trikotu, který se
zapìná v rozkroku.
BOLERKO: Krátký kabátek pod prsa, módnì inspirace toreadory.
CAPRI KALHOTY: Kalhoty v délce několik centimetrů pod kolena,
obvykle s krátkými rozparky po stranách.
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CASUAL: Leţérnì styl určený pro volný čas.
COOL:

Expresivnì

pro

styl

a

aparenci

spojený

s nonšalancì,

nenucenostì a neformálnostì.
DANDY: V dnešnìm významu švihák, módu sledujìcì frajìrek.
DRESS CODE: Etiketou doporučený oděv pro danou společenskou
přìleţitost, módnì „kodex“.
DRIVE: Odpich, razance, průbojnost – v módě se chápe jako
vyjádřenì něčeho, co má šťávu a švih.
DEFILÉ:

Závěr

módnì

přehlìdky,

špalìr

modelek

zakončený

představenìm návrháře.
DENIM: Dţìnovina, hustě tkaná bavlněná látka v keprové vazbě.
DOPLŇKY: Doladěnì oděvu: šála, rukavice, obuv, taška…
ETNO STYL: Styl oblékánì inspirován původnìmi kulturami Afriky,
Indie, Jiţnì Ameriky, charakteristický lokálně typické materiály a
střìhy.
FLORÁLNÍ VZOR: Vzor látky pouţìvajìcì květinové motivy.
FRAK: Pánský společenský kabát (součást večernìho obleku): vpředu
do pasu rozevřený a směrem dozadu střiţený na délku ke kolenům,
zadnì dìl ve středu s rozparkem (šosy, krovky).
FEMME FATAL: Osudová ţena. V módě jedinečná, nezapomenutelně
šarmantnì.
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GLAMOUR: Termìn pro zobrazenì krásy, půvabu, přitaţlivosti těla,
který podobně funguje i v módnì terminologii, týkajìcì se stylu,
odìvánì, outfitu. V podstatě nepřeloţitelný výraz; idiom.

HARÉMOVÉ KALHOTY: Bohatě nabìrané dlouhé „turecké“ kalhoty,
široké nohavice u kotnìků nabrané do pásku.
HAUTE COUTURE: Modelové odìvánì a šitì nejvyššì kvality, „Vysoké
krejčovské uměnì“, s přìsnými pravidly podléhajìcì Chambre Syndycale
de la Haute Couture, jehoţ základy v Pařìţi poloţil v roce 1879 Charles
F. Worth.
HOMELES STYLE: Jedna z tendencì trendu zvaného antimóda; leţérnì
trend ulice inspirovaný světem tuláků a bezdomovců.
CHIC: Vkusný, nápaditě elegantnì.
IMAGE: Obraz, podoba, idea. Celková prezentace, vnějšì působenì,
dojem na veřejnost.
LOOK: Vzhled, vzezřenì, zevnějšek.
KALHOTOVÝ KOSTÝM: Do dámské módy prosadil kalhoty jako vzor
mětského oblékánì Yves Saint -Laurent.
KONFEKCE: franc. confection: od cca poloviny 19.stoletì označuje
levné a hotové oděvy, které se průmyslově vyrábějì ve velkých sériìch.
KORZET: Pův. součást dámského spodnìho prádla: ţivůtek těsně
přiléhajìcì k tělu, vyztuţený kosticemi (z velrybìch kostì, oceli, dřeva),
sešněrovaný v pase tkanicemi.
LINGERIE: Souhrnný název pro dámské spodnì prádlo (ling, plátno).

175

MOOD BOARD – typ posteru, obraz, text, objekty směr stylu...
určeného podle nálady.
ORGANZA:

Transparentnì

tkanina,

velmi

tvrdá

a

nepoddajná,

vyuţìvaná v modelové výrobě, kde svou „naškrobenostì“ dodává
modelu tvar.
OUTFIT: Oděv sladěný do barev, módnìho stylu, nálady.
OVERAL: Kombinéza, pův. pracovnì oblečenì.
METROSEXUÁL: Muţ jakékoli sexuálnì orientace, který vynakládá
spoustu času i prostředků na úpravu a péči o svůj zjev, šatnìk, ţivotnì
styl.
OUTDOOR: Označuje mimo jiné svršky a doplňky pro sportovnì
aktivity a turistickou relaxaci v přìrodě.
OUTLET: Mìsto pro výprodej sezónnìho (značkového) zboţì za snìţené
ceny.
PASÉ:

To,

co

je

překonané,

minulé,

směšné,

bezpředmětné.

PLATFORMA: V módnì terminologii vysoká podešev u bot, která
někdy přecházì v celistvý klìn.
PUNK: Nekonformnì generálnì hnutì, jeţ se jako mnoho jiných
promìtlo do konvenci popìrajìcì módy. Tu mimo jiné charakterizujì
hřeby,

cvoky,

černá

kůţe,

potištěná

trika

s dìrami

sepnutými

špendlìky, signálně barevné vlasy, výčesy připomìnajìcì hřebìnek
kohouta, tvrdé lìčenì.
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SOFISTIKOVANÝ: Promyšlený, formálně propracovaný, pouţìvaný na
poli lìčenì, střihu, stylingu.
STREET

STYLE:

Neformálnì

„móda

ulice“

inspirována

často

„nejniţšìmi sociálnìmi vrstvami“ či „pouličnìmi subkulturami“.
VAMP: Ţena – upìr. Tìmto pojmem se myslì typ svůdné, atraktivnì,
sebevědomé bytosti.
VINTAGE: Patinované oblečenì, které se vyrábì jako nové, ale
zároveň vypadá nedbale, sepraně, potrhaně.
PAISLEY VZOR: Potisky tvaru piniových semen, palmových listů nebo
květinových motivů inspirované indickými a orientálnìmi látkami.
PAJETKY: Lesklé kovové či umělohmotné šupinky, našité nebo
nalepené na tkanině, často ve formě tzv. aplikacì.
PAREO: Velký šátek s potiskem, doplněk k plavkám.
PIKÉ: Bavlněná tkanina s geometricko u vazbou.
PLISÉ: Varhánkově skládaná tkanina, vyráběna lisem za tepla.
PRÊT-À-PORTER: Móda vyráběná v malých sériìch, kvalitnějšì neţ
konfekce a cenově dostupnějšì neţ haute couture.
SHOWROOM: Ukázková prodejna, předváděcì prostor.
STYLING: Celkové laděnì a stylovánì modelu od jednotlivostì pro
celkový image – včetně lìčenì a účesů.
TVÍD: Měkká vlněná látka z hrubé česané přìze s barevnými uzlìky,
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která vznikla v Anglii.
UNISEX: Výraz označenì pro stejný typ oblečenì jak pro muţe, tak
pro ţeny.
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